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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.18 21.13 15.55
Вi цебск — 5.11 21.09 15.58
Ма гi лёў — 5.08 21.03 15.55
Го мель — 5.11 20.53 15.42
Гродна — 5.34 21.27 15.53
Брэст    — 5.42 21.21 15.39

Iмянiны
Пр. Валянціны, Юліі, Івана, Паўла, 
Пятра, Фёдара. 
К. Марты, Антона, Канстанціна.

Месяц
Маладзік 27 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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1029 год — 985 га доў з ча су на ра джэн-
ня Усяс ла ва Бра чыс ла ві ча, кня зя 

по лац ка га з 1044 го да. Сын Бра чыс ла ва Ізя-
сла ві ча. У 1060-м удзель ні чаў ра зам з бра та мі 
Ізя сла вам, Свя та сла вам і Усе ва ла дам Яра сла-
ві ча мі ў па хо дзе су праць ка чэў ні каў-тор каў. Імк-
нуў ся па шы рыць По лац кае княст ва і ад стой-
ваў яго са ма стой-
насць. У 1065-м 
ня ўда ла на паў на 
Пскоў, ад нак здо-
леў раз біць вой ска 
на ўга род ска га кня-
зя Мсці сла ва на 
р. Ча рэ ха, пас ля 
ча го ў 1066 го дзе 
за ха піў Ноў га рад, 
вы вез з Са фій ска-
га са бо ра зва ны і 
ін шыя каш тоў ныя 
рэ чы, а част ку го-
ра да спа ліў. У біт ве на Ня мі зе ў 1067 го дзе быў 
раз бі ты Яра сла ві ча мі, на пе ра мо вах ка ля Ор шы 
ўзя ты імі ў па лон і ад праў ле ны ў Кі еў. Пад час 
Кі еў ска га на род на га паў стан ня 1068-69 гг. вы-
зва ле ны га ра джа на мі і 7 ме ся цаў быў вя лі кім 
кня зем у Кі е ве. Пад час па хо ду на Ізя сла ва Яра-
сла ві ча вяр нуў ся ў По лацк, але быў вы гна ны 
ад туль Ізя сла вам. З вой скам, на бра ным ся род 
фін ска га пле мя водзь, у 1069-м раз бі ты пад 
Ноў га ра дам. У 1071 г. вяр нуў кня жан не ў По-
лац ку. Па бу да ваў По лац кі Са фій скі са бор. За 
ра шу часць, ро зум і энер гію пра зва ны на ро дам 
Ча ра дзе ем. Па мёр у 1101 го дзе.

1828 год — на ра дзіў ся (вёс ка Кус то ві чы 
бы лой Гро дзен скай гу бер ні) Ва сіль 

Паў ла віч Эн гель гард, аст ра ном і ме цэ нат, член-
ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай АН (1890), док-
тар аст ра но міі. У 1872-79 га дах па бу да ваў ка ля 
Дрэз дэ на (Гер ма нія) ад ну з леп шых на той час у 

Еў ро пе аст ра на міч ных аб сер ва то рый. Пра во дзіў 
сіс тэ ма тыч ныя аст ра на міч ныя на зі ран ні ка мет, 
ма лых пла нет, ту ман нас цяў і зор ных ско пі шчаў. 
Склаў ка та лог больш як 600 ту ман нас цяў, да-
сле да ваў ар бі ту і рух ма лой пла не ты Дзі я на. Яго 
пра цы пуб лі ка ва лі ся ў вя ду чых аст ра на міч ных 
ча со пі сах. У 1886-1895 га дах на ўлас ныя срод кі 
вы даў ма тэ ры я лы сва іх амаль 20-га до вых аст-
ра на міч ных да сле да ван няў. У 1897-м пе ра даў у 
Ка зан скі ўні вер сі тэт ін стру мен ты, аб ста ля ван не 
і на ву ко вую біб лі я тэ ку, што да зво лі ла ў 1899 г. 
па бу да ваць ка ля Ка за ні но вую аб сер ва то рыю, 
якую паз ней на зва лі імем на ву коў ца. Ён быў 
вы дат ным му зы кам (пі я ніст, ар га ніст), пра па-
ган да ваў твор часць М. Глін кі, шмат аў то гра фаў 
яко га і пар ты ту ру опе ры «Іван Су сан ін» пе ра-
даў у Пуб ліч ную біб лі я тэ ку Пе цяр бур га. У кан цы 
XІX ст. за ха піў ся ра сій скай ва ен най гіс то ры яй, 
прай шоў па мес цах, звя за ных са швей цар скім 
па хо дам Су во ра ва (1799), дзе на ўлас ныя срод кі 
ўста на віў пом ні кі і ме ма ры яль ныя дош кі. Са бра-
ныя ім ма тэ ры я лы (яд ры і зброю з мес цаў) пе-
ра даў у Су во раў скі му зей у Пе цяр бур гу. Па мёр 
у 1915 го дзе.

1933 год — на ра дзіў ся Ар тур Вер не ра віч 
Ва кер, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ан-

ка ло гіі, док тар ме ды цын скіх на вук (1995). Аў тар 
на ву ко вых прац па рас пра цоў цы ме то дык ор-
га на за ха валь на га ля чэн ня хво рых з рас паў сю-
джа ны мі на ват во ра мі га ла вы і шыі. Ар га ні за тар 
лор-ан ка ла гіч най служ бы ў Бе ла ру сі.

Анд рэй ВО ЛЯН, па лі тыч ны дзе яч, фі ло саф, 
ідэ о лаг Рэ фар ма цыі:

«Вар тае най час цей і спа ра джа ец ца вар-
тым».
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Гэ тыя лю дзі шу ка юць 
пе ра ва гі ва ўсіх сфе рах 
жыц ця. На ва коль ныя 
лі чаць іх абы яка вы мі 
і на ват жорст кі мі, 
ка лі яны імк нуц ца 
да сва ёй мэ ты, не 
аба роч ва юц ца і 

не лі чац ца ні з які мі вы дат ка мі. 
Ім не аб ход на раз ві ваць у са бе 
якас ці, якія зро бяць больш лёг кім 
кан такт з ін шы мі людзь мі, — 
дып ла ма тыч насць, цярп лі васць, 
па ва гу да чу жых ду мак, по гля даў. 
Не аб ход ная ўмо ва — 
на ву чыц ца бес ка рыс лі ва да рыць 
лю боў і пры маць лю боў дру го га 
ча ла ве ка.

Мно гія з іх бы ва юць 
бліс ку чы мі ана лі ты ка мі, 
якія вель мі рэд ка 
па мы ля юц ца, ро бяць 
па пя рэд нія пра гно зы 
раз віц ця гра мад скіх 
тэн дэн цый. Кры тыч на 

ацэнь ва юць ра бо ту ін шых, яны не 
за ўва жа юць аса біс тых не да хо паў. 
Яны на дзе ле ны моц на раз ві тым 
па чуц цём па тры я тыз му. У сва ім 
ася род ку яны бліс ку ча вы сту па юць 
у ро лі ар га ні за та раў і вя ду чых 
роз ных ме ра пры ем стваў. Мно гія з іх 
га на рац ца сва і мі дзець мі, сяб ра мі, 
сва я ка мі, вы со ка цэ няць зна чэн не 
ся мей ных су вя зяў. Яны мак сі маль на 
кла по цяц ца пра бліз кіх. Лю дзі 
гэ та га дня цу доў на спраў ля юц ца з 
ро ляй вы клад чы каў, са цы яль ных 
ра бот ні каў, праф са юз ных і 
па лі тыч ных 
дзея чаў.
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Ура джэн ца Жо дзі на Яў ге на ЛІТ ВІН КО ВІ ЧА, які стаў са-
праўд най «зор кай» ва Укра і не пас ля ўдзе лу ў тэ ле пра ек це 
«Х-Фак тар 3», па клон ні кі вель мі 
лю бяць. У знак ча го час та ро бяць 
па да рун кі. Вось і зу сім ня даў на 
больш як 50 удзель ні каў фан-клу-
ба су стрэ лі ся са спе ва ком і па ра-
да ва лі та го най смач ней шы мі шаш-
лы ка мі ды мност вам не звы чай ных 
па да рун каў. «На да ры лі шмат ча го 
смач на га, — усмі ха ец ца Яў ген, — 
тор ты, джэ мы, мёд, чай. А яшчэ 
па ра да ва лі, на прык лад, ша ка лад-
ным га дзін ні кам, вы шы ва ным парт-
рэ там, мік ра фо нам, зроб ле ным з 
зяр ня таў ка вы, і цёп лай коў драй, 
адзін бок якой цал кам зроб ле ны ў 
вы гля дзе ка ла жу з ма іх фо та здым-
каў. І ўсё гэ та на столь кі шчы ра, па-сяб роў ску, без па фа су — ду-
маю, не пе ра боль шу, ка лі ска жу, што ў мя не са мыя цу доў ныя 
пры хіль ні кі, якія ўме юць у па трэб ны мо мант пад тры маць і 
за ра дзіць энер гі яй на но выя да сяг нен ні! Я па ста ян на ад чу ваю 
і на са мрэч вель мі ца ню гэ тую пад трым ку».

Чым яшчэ ўме юць здзіў ляць па клон ні кі, ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» да ве да лі ся ад па пу ляр ных бе ла рус кіх ар тыс таў.

— Апла дыс мен ты, вы клік на біс, квет кі — вель мі хва лю ю чы 
мо мант, яко га ча ка еш, але і прэ зен ты бы ва юць. Пер шае, што 

ўспа мі на ец ца — гэ та вя лі кі фо та-
зды мак ма тыль ка ў рам цы. Яго мне 
па да ры лі ў Бе ла азёр ску 12 га доў 
та му на фес ты ва лі «Бе ла азёр ская 
во сень», — рас па вя дае спя вач ка 
ДА РЫЯ. — У Доб ру шы на ад ным 
з вы ступ лен няў, зда ец ца, у 2006 
го дзе, мне па да ры лі чай ны сер віз, 
якім я ка рыс та ю ся да сён ня! За-
стаў ся ў па мя ці і даждж лі вы Дзень 
го ра да ў Ма зы ры. Та ды, як зна рок, 

не пра ца ва ла апа ра ту ра і не ўда ва ла ся ні як уклю чыць мі ну соў-
ку. Спя ва ла а ка пэ ла, а ка лі за кон чы ла сваю пра гра му і пай шла 
за за сло ну, да мя не пад бег лі дзе ці і са сло ва мі: «Ты зма га ла ся, 
як леў!» — па да ры лі ца цач на га тыг ра з па жа дан ня мі зда роўя і 
да лей шых пос пе хаў. Пас ля ад на го з даб ра чын ных кан цэр таў 
у ма ім до ме «за вёў ся» да ма вік — па да ру нак ад вы ха ван цаў 
ін тэр на та для дзя цей з асаб лі вас ця мі раз віц ця.

Па мя та е це, як фея-хрос ная зра бі ла са сціп лай Па пя луш кі 
са праўд ную прын цэ су ў хрус таль-
ных туф лі ках?.. У ад да ных пры хіль-
ні каў фан та зія ку ды ба га цей шая. 
«На ад ным з кан цэр таў пры хіль ні ца 
па да ры ла тэп цік, у якім хрыс ці лі яе 
дзі ця, — уз гад вае На стас ся ШПА-
КОЎ СКАЯ, са ліст ка гур та Naka. Ця-
пер ён з'яў ля ец ца та ліс ма нам гур та. 
Хоць не заў сё ды ўда ец ца яго з са бой 
браць на кан цэр ты, але гэ та са мы 
яр кі і за па мі наль ны па да ру нак. А 
так, як звы чай на, лю дзі до раць нам 
ней кія свае кніж кі, хэнд мэйд. І та кія 
па да рун кі заў сё ды грэ юць ду шу і за-
па мі на юц ца на доў га».

Спе ва ку Дзміт рыю КАЛ ДУ НУ па клон ні кі (бу дзем шчы ры мі 
— най перш па клон ні цы), акра мя да во лі тра ды цый ных кар цін і 

фо та ка ла жаў, до раць і роз нае не-
звы чай нае: ад ной чы, на прык лад, 
гэ та бы ла гі та ра з цу ке рак, ле тась 
— яшчар ка (дак лад ней, са ма роб-
нае ўпры га жэн не-«су зор'е» ў вы-
гля дзе яшчар кі, якое спя вак па ста-
віў до ма). Яшча рак на огул до раць 
час та — спя вак іх ка лек цы я нуе. 
А яшчэ адзін па да ру нак Дзміт рый 
па мя тае да гэ туль як вель мі свое-
ча со вы: «Та ды толь кі за вяр шыў ся 
пра ект «Фаб ры ка зо рак», у якім я 
ўдзель ні чаў, і пры хіль ні кі, якія з'я-
ві лі ся ў мя не за гэ ты час, па да ры лі 
ма шы ну для ка вы. Па коль кі я жыў 
на здым най ква тэ ры і хар ча ваў-
ся як да вя дзец ца, гэ ты па да ру нак 

быў не прос та пры ем ным, але і вель мі ка рыс ным».
«Для мя не са мы мі каш тоў ны мі і за па мі наль ны мі з'яў ля юц-

ца па да рун кі, зроб ле ныя сва і мі ру ка мі, — дзе ліц ца спя вач ка 
ГЮ НЕШ. — Ма гу па хва ліц ца тым, што мае па клон ні кі заў сё-
ды твор ча па ды хо дзяць да гэ та га пы тан ня і не пе ра ста юць 
ра да ваць мя не пры-
ем ны мі сюр пры за-
мі. На прык лад, ад на 
дзяў чы на з Ма гі лё ва 
сва і мі ру ка мі ро біць 
су ве ні ры з ма ёй вы-
явай — маг ні ты, бі-
жу тэ рыю. А зу сім ня-
даў на па да ры ла за-
вуш ні цы ва ўсход нім 
сты лі. Яшчэ час та 
до раць кар ці ны, якія 
са мі ма лю юць. Усе 
ра бо ты за хоў ва юц ца 
до ма ў ма ёй ма мы і 
з'яў ля юц ца вя лі кай 
каш тоў нас цю.

На кан цэр тах са мых ад да ных пры хіль ні каў я заў сё ды ма гу 
па знаць па бу ке тах бе лых руж. Яны ве да юць, што я люб лю 
ме на ві та іх, і заў сё ды пры хо дзяць пад рых та ва ны мі».

...Міль ё ны пун со вых ру жаў — 
гу чыць, без умоў на, пры ем на, але 
не ве ра год на. А вось вя до мая тэ-
ле вя ду чая Але на СПІ РЫ ДО ВІЧ 
без уся кіх пе ра боль шан няў мо жа 
па хва ліц ца, што атры ма ла цэ лы 
куст кве так:

— Па мя таю, гэ та бы лі Дні куль-
ту ры Бе ла ру сі ў Лат віі. У Ры зе мы 
ла дзі лі вя лі кі кан цэрт, не дзе ў кан-
цы мая. І вось вы хо джу я на сцэ ну, 
па куль рых ту ец ца чар го вы ар тыст, 
і неш та рас каз ваю. За ўва жаю, што 
лю дзі ў за ле смя юц ца. Па вяр ну ла-
ся, а там пад краў ся муж чы на з аб-
рэ за ным кус том бэ зу. У мя не хоць 
лю бі мыя квет кі жоў та га ко ле ру, але 
так са ма вель мі люб лю бэз і лан ды шы. Я на эмо цы ях аб ня ла 
гэ ты куст і па дзя ка ва ла. Муж чы на пай шоў, а я за ста ла ся з бэ-
зам на сцэ не. Доб ра, што «Пес ня ры» да па маг лі мне вы нес ці 
яго ад туль. Мы жы лі ў ма лень кай пры ват най гас ці ні цы і ва ўсе 
ва ́зы, якія бы лі там, па ста ві лі гэ ты бэз.

Яшчэ час та до раць жоў тыя рэ чы. Сяб ры, ка лі ба чаць неш та 
жоў тае і пры го жае, то куп ля юць для мя не. Да хо дзіць да смеш-
на га ча сам. На прык лад, у Вік то рыі Алеш кі ёсць ку фар для 
су ке нак жоў та га ко ле ру. У мя не ёсць роз ныя, а та ко га ня ма. 
І Ві ка, ка лі су стра ка ем ся з ёй не дзе ў гры мёр цы, ка жа: «Я б 
та бе яго па да ры ла, але ж там «Алеш ка» на пі са на».

Ні на БАГ ДА НА ВА ад зна чае, што 
най час цей пры ем ныя «плюш кі» і 
ўдзяч насць пры хіль ні каў атрым лі-
ва ла не як спя вач ка і тэ ле вя ду чая, 
а як лю бі мы ды джэй на ра дыё:

— Бы ва ла, пад час эфі раў пе ра-
да ва лі на ват шаш лы кі, тор ці кі, са-
да ві ну, а пас ля пра цы маг ла знай сці 
на ка по це ма шы ны бу ке ты кве так. 
Са мы ці ка вы быў вы па дак, ка лі я 
доў га жар та ва ла: мя са мне до раць, 
ка лі ж ка на пу атры маю? І вось адзін 
з ак тыў ных слу ха чоў, які ўвесь час 
пад піс ваў ся «ме дый ны мань як Ілю-
ша», пра па на ваў су стрэ чу. Я бы-
ла дзяў чы най адзі но кай і жы ла на 
здым най ква тэ ры, та му су стрэ лі ся 

мы ў офі се, каб без ры зы кі. Ён па ка заў мне ма тэ ры я лы і роз-
ныя ма дэ лі ка нап — маў ляў, вы бі рай це, што па да ба ец ца. Я 
вы бра ла вя лі кую, кут ка вую ка на пу з да ра гой тка ні ны. У дзень, 
ка лі за каз па він ны бы лі пры вез ці, раз даў ся зва нок у дзве ры. 
Ад чы няю — ува хо дзяць два груз чы кі і ўно сяць част ку ста рой 
ка на пы. Я ў слё зы і ду маю: «Гэ та ж трэ ба бы ло так па ве рыць! 
Хто та бе бу дзе да рыць ка на пу?» А праз пяць хві лін за хо дзіць 
гас па дар той фір мы і ін шыя збор шчы кі з ма ім за ка зам. Ка на па 
слу жыць мне вось ужо га доў пяць. На ват прай шла ўжо вы пра-
ба ван не ма ім сы нам, які лю біць ма ля ваць на ёй мар ке ра мі. 
Шка дую, што не пра цую ця пер на ра дыё і не ма гу па дзя ка ваць. 
Яшчэ адзін з да ра гіх для мя не па да рун каў быў мне зроб ле ны 
пад час эфі ру 31 снеж ня. Я да па зна за трым лі ва ла ся на пра цы 
і ад чу ва ла сум і адзі но ту. Ві даць, не дзе ў го ла се гэ та пра ско-
чы ла. Кур' ер пры вёз мне бу кет кве так і сер ты фі кат у юве лір ны 
са лон на су му ка ля ста до ла раў (у той час — ого!). І по тым на 
яго я на бы ла за вуш ні цы з бе ла га зо ла та, якія і сён ня на шу з 
за да валь нен нем.

А вось бе ла рус кі му зыч ны пра ект «Сві тар Бойз» сам лю-
біць ра біць па да рун кі ін шым — то вя до мую поп-дзі ву Джэ ні фер 
Ло пез у Мін ску здзі вяць гар мо ні кам і ба ла лай кай, то пра спя вае 
«алі луя» фут боль на му клу бу «БА ТЭ» або тэ ні сіст цы Вік то рыі 
Аза ран цы. Ця пер вось хлоп цы зноў за пі са лі пес ню да 45-год дзя 
сва ёй лю бі май спя вач кі і ад ной з са мых уплы во вых жан чын 
пла не ты Джэй Ло — ды не ад ны, а ў су аў тар стве з па пу ляр ным 
рэ пе рам Mr.Presіdent. І без ліш ніх су мнен няў ад пра ві лі яе на 
афі цый ны фан-сайт спя вач кі, пад пі саў шы ся: «from Belarus wіth 
neverendіng Love»! «Мы прос та хо чам на ўвесь свет го лас на 
аб вяс ціць, што Джэ ні фер — са мая не ве ра год ная, жа да ная і 
лю бі мая жан чы на ў све це», — аб вяр га юць па да зрэн ні ў пі я ры 
ўдзель ні кі гур та. Поп-зор ка бе ла рус кім пры хіль ні кам, да рэ чы, 
па дзя ка ва ла.

Але на ДРАП КО, Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та з ар хі ваў ар тыс таў
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Та лен ты і пры хіль ні кіТа лен ты і пры хіль ні кі  ��

КУСТ БЭ ЗУ, ША КА ЛАД НЫ ГА ДЗІН НІК 
І ТЭП ЦІК НА ШЧАС ЦЕ
Якія па да рун кі до раць гле да чы лю бі мым ар тыс там?
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Ахоў нік мэб ле ва га са ло на ні ра зу не 
спаў на ад ным мес цы двой чы.

Дыя ло гі ў се ці ве.
— Да вай су стрэ нем ся ка ля «Мак до-

наль дса».
— А як я ця бе па знаю?
— Я па ма хаю та бе жы ва том.

Аб' ява ў па лі клі ні цы: «Усіх, хто зра-
зу меў сэнс жыц ця, псі хі ятр пры мае 
па-за чар гой».

— Я люб лю ця бе, мне вель мі доб ра з 
та бой, да вай ба чыц ца час цей?!

— Не мо жам мы ба чыц ца час цей, чым 
раз на ты дзень — я ж су бо та!

ПА ГА ЛОЎ НАЙ ВУ ЛІ ЦЫ 
Ў ЛА ТАХ

Цэнт раль ная пло шча го ра да 
ледзь умя шча ла ўсіх ах вот ных па-
гля дзець ура чыс тае ад крыц цё і свя-
точ нае шэс це ры цар скіх клу баў. З 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны іх пры еха ла 
амаль 320 ча ла век.

Асноў ным мес цам па дзей ста ла 
Зам ка вая га ра, дзе яшчэ на пя рэ-
дад ні рас кі ну лі свой ла гер ры ца ры 
і іх да мы. Але фес ты валь не аб ме-
жа ваў ся ад ны мі зам ка вы мі ме жа мі. 
У га рад скім скве ры пра ца ва ла вы-
ста ва-про даж ра бот дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва і гас цін на 
за пра ша лі да ся бе сель гас пад вор кі. 
Су ве ні ры на лю бы густ пра па ноў ва лі 
ганд ля ры го ра да май строў, па лат-
кі якіх раз мяс ці лі ся аж на ча ты рох 
ву лі цах Мсці сла ва. Ся рэд ня веч ныя 
міс тэ рыі дэ ман стра ва лі на ву лі цы Са-
вец кай бат лей кі. Не шка да ваў на род 
гро шай і на плат ныя за ба вы. Са мы мі 
тан ны мі з ві до ві шчаў (уся го 5 ты сяч 
руб лёў) бы лі раз на стай ныя гон кі, дзе 
ў спры це спа бор ні ча лі па ра ся ты і на-
ват... па цу кі і та ра ка ны. А вось квіт-
кі на ры цар скія тур ні ры, кан цэр ты 
фолк-гур тоў і фа ер-шоу каш та ва лі 
ад 20 да 40 ты сяч руб лёў.

ПАД ГУ КІ ГАР МА ТЫ
Шмат ка го ці ка ві лі тыя ар тэ фак-

ты, якія за апош нія два га ды бы лі 
зной дзе ны на тэ ры то рыі Мсці сла ва 
і ў яго ва ко лі цах ар хе о ла га мі Ма гі-
лёў ска га МДУ імя Ку ля шо ва. Ле тась 
са дна рэч кі Віх ра дай ве ры мінск ага 
клу ба «Мар скі Пе гас» пад ня лі астан-
кі ры ца ра ХVІ ста год дзя ва ўні каль-
ных да спе хах. Унут ры іх бы лі рэшт кі 
гэ та га во і на. На дум ку гіс то ры каў, ён 
за гі нуў у 1502 го дзе пад час біт вы з 
мас коў скім вой скам. Пе ра па ха ван-
не не вя до ма га ры ца ра ад бы ло ся ля 
Зам ка вай га ры — за не каль кі га дзін 
да та го, як гас па дар свя та князь Рас-
ці слаў Мсці сла віч ра зам з кня гі няй 
Анас та сі яй Слуц кай аб' яві лі аб па-
чат ку фэс ту. Як ад зна чыў кі раў нік 
ар хеа ла гіч най экс пе ды цыі, док тар 
гіс та рыч ных на вук, пра фе сар Ігар 
Мар за люк, гэ та на огул не звы чай-
ны для на шай кра і ны факт: астан кі 
во і наў ча соў ВКЛ да гэ туль яшчэ не 

зна хо дзі лі. Але, удак лад ніў ён, не вы-
ключ ана, што пад час да лей шых ар-
хеа ла гіч ных да сле да ван няў з'я вяц ца 
і ін шыя зна ход кі.

ПА ПАД ВА ЛАХ КАР МЕ ЛІЦ КА ГА 
КАС ЦЁ ЛА

Кар ме ліц кі кас цёл ХVІІ ста год дзя 
— адзін з най пры га жэй шых пом ні каў 
ар хі тэк ту ры Ся рэд ня веч ча. Ён лі чыц-
ца гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю 
1 ка тэ го рыі, але рэ стаў ра цый ныя ра-
бо ты тут па куль не вя дуц ца. Праў да, 
на час свя точ ных ме ра пры ем стваў ён 
быў усё ж ад чы не ны для ту рыс таў. Ме-
на ві та ў яго су та рэн нях Мсці слаў скі 
гіс то ры ка-ар хеа ла гіч ны му зей (адзі ны 
па сва ім про фі лі на тэ ры то рыі воб лас-
ці!) на пра ця гу двух дзён дэ ман стра ваў 
най больш ці ка выя зна ход кі (у тым лі-
ку і рэ стаў ра ва ныя да спе хі та го са ма-
га, па ха ва на га ка ля Зам ка вай га ры, 
не вя до ма га ры ца ра). Тут жа мож на 
бы ло ўба чыць прад ме ты по бы ту эпо хі 
Ся рэд ня веч ча, а так са ма экс па зі цыю 
кас цю маў ХІІ-ХVІІІ ста год дзяў — ад 
го ты кі да Рэ не сан су, прад стаў ле ных 
дзярж уні вер сі тэ там імя М. Тан ка. Яны 
ство ра ны з су час ных ма тэ ры я лаў, але 
з дак лад нас цю пе ра да юць ат мас фе ру 
ста ра даў няй эпо хі.

А вось пад няц ца на са мы вы со кі 
пункт кас цё ла, каб з на зі раль най пля-
цоў кі па гля дзець на на ва кол ле го ра да 
(ад туль усю Зам ка вую га ру з рыс та лі-
шчам як на да ло ні ві даць), ад ва жы лі ся 
ня мно гія. Вель мі кру ты мі па да лі ся ім 
пры ступ кі і не бяс печ най вы шы ня. За-
тое тыя, у якіх атры ма ла ся пе ра адо-
лець страх і ля но ту, не па шка да ва лі.

САМЫЯ АПАНТАНЫЯ 
РЫЦАРЫ — ТУТ

Па-са праўд на му свя точ ны дух лу-
наў над Зам ка вай га рой, дзе амаль 
без пе ра пын ку ад бы ва лі ся тур ні ры 
і кан цэр ты ў ся рэд ня веч ным сты лі. 
Тут жа ву чы лі ас но вам ста ра даў ніх 
тан цаў. Ноч чу і на огул ві до ві шча 
бы ло за хап ляль ным. На пля цоў цы, 
дзе клу бы раз бі лі адзін вя лі кі ла гер, 
не бы ло сва бод на га мес ца. Тут жа 
пра ца ва лі па ход ныя кух ні, ха ця Мсці-
слаў скае рай па пры га та ва ла для гас-
цей смач ны боршч, буль бя ную ка шу 

і кат ле ты. Ці ка ва бы ло на зі раць за 
чар гой апра ну тых па-ста ра даў ня му 
лю дзей з міс ка мі, якіх аб слу гоў ва лі 
ку ха ры з су час на га гру за ві ка.

— Мы тут упер шы ню, але шмат 
ча го доб ра га чу лі пра гэ ты фэст ад 
на шых ка лег, ар га ні за цыя — прос та 
су пер. Па нас у Сма ленск ар га ні за та-
ры на ват па сла лі аў то бус. І там знай-
шло ся мес ца і ўся му на ша му скар бу 
— ста лам, лаў кам, по су ду, — дзя лі-
ла ся ўра жан ня мі Ган на са сма лен-
ска га клу ба «Кры жак», які 10 га доў 
та му за сна ваў яе муж. У Мсці слаў 
су жэн цы пры еха лі ра зам з 6-га до вай 
дач кой Іры най.

А вось ры ца ры сма лен ска га ад-
дзя лен ня ВГК «Нюрн берг» на фес-
ты ва лі ўжо дру гі раз.

— Тут па-са праўд на му хат няя ат-
мас фе ра, па зі тыў ныя лю дзі, — па дзя-
ліў ся ўра жан ня мі Сяр гей. Ён як раз 
рых та ваў сваю але бар ду да біт вы.

— Па пра ві лах бою, мы не пры мя-
ня ем зброю па яе са праўд ным пры-
зна чэн ні, але яна па він на за хоў вац ца ў 
эс тэ тыч ным вы гля дзе, — па тлу ма чыў 
ён, пе ра ха піў шы мой по гляд. — Але 
без траў маў спра ва не абы хо дзіц ца. 
Най больш сур' ёз ныя з іх — стра сен не 
моз га ці пе ра ло мы. У на віч коў яшчэ 
бы ва юць цеп ла выя ўда ры. Ка лі на ву-
лі цы та кая га ра чы ня, як ця пер, а ты ў 
ва тоў цы, на якую на дзе та ме та ліч ная 
аму ні цыя на 25-30 кі ла гра маў, дык не 
заў сё ды бы вае кам форт на.

На по гляд Сяр гея, які бы ваў і на еў-
ра пей скіх тур ні рах, са мыя апан та ныя 
ры ца ры жы вуць у Ра сіі і Бе ла ру сі. «Та-
му на ры цар скіх тур ні рах нас амаль 
ні хто не мо жа пе ра маг чы апош нія 
пяць га доў», — ад зна чыў ён.

ГРО ШЫ ДЛЯ ХРАМА
Фес ты валь не толь кі до рыць пры-

ем ныя хві лі ны пры хіль ні кам ся рэд ня-
веч най куль ту ры, ён дае маг чы масць 
раз ві вац ца Мсці сла ву. На тэ ры то рыі 
ра ё на зна хо дзіц ца 72 пом ні кі ар хі тэк-
ту ры, яшчэ 2 — ар хеа ла гіч ныя і 1 — 
пом нік гіс то рыі. На жаль, боль шасць 
з іх у за ня дба ным ста не і мае па трэ бу 
ў рэ стаў ра цыі. Але гро шай не ха пае. 
На ся рэд ня веч ным свя це фес ты валь 
за ра біў амаль 340 міль ё наў руб лёў, і 
гэ та без улі ку ганд лю. Як па ве да мі ла 
на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най пра-
цы, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
Мсці слаў ска га рай вы кан ка ма На тал-
ля Біс куп, фес ты валь цал кам апраў-
даў за тра ты. — Толь кі му зей са браў 
амаль 6 міль ё наў руб лёў на вы стаў-
цы ў кар ме ліц кім кас цё ле. Уліч ва-
ю чы, што кві ток каш та ваў уся го 5 
ты сяч руб лёў, вы нік вель мі доб ры, 
— ад зна чы ла яна. — Мы на ват вы-
ра шы лі па кі нуць там гэ тую вы ста ву. 
Не вы ключ на, што част ка срод каў 
пой дзе на бу ду чую рэ стаў ра цыю бу-
дын ка.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

І мы там бы ліІ мы там бы лі  ��

МСЦІ СЛАЎ У ЛА ТАХ
На два дні ста ра даў ні го рад Ма гі лёў скай воб лас ці стаў цэнт рам ры цар ска га фэс ту

Фо
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Звы чай ны не вя ліч кі рай цэнтр бы ло не па знаць. На яго ву лі цах быц цам бы пе ра мя ша лі ся ад ра зу Звы чай ны не вя ліч кі рай цэнтр бы ло не па знаць. На яго ву лі цах быц цам бы пе ра мя ша лі ся ад ра зу 
не каль кі роз ных эпох. Жан чы ны ў ся рэд ня веч ных су кен ках, муж чы ны ў ры цар скай аму ні цыі, не каль кі роз ных эпох. Жан чы ны ў ся рэд ня веч ных су кен ках, муж чы ны ў ры цар скай аму ні цыі, 
дзе ці ў тра ды цый ных стро ях. Пес ні, му зы ка, тур ні ры, кон ныя баі, кір маш ра мёст ваў, гуль ні, дзе ці ў тра ды цый ных стро ях. Пес ні, му зы ка, тур ні ры, кон ныя баі, кір маш ра мёст ваў, гуль ні, 
дзі ця чыя пля цоў кі пры цяг ну лі ў Мсці слаў не каль кі ты сяч ча ла век.дзі ця чыя пля цоў кі пры цяг ну лі ў Мсці слаў не каль кі ты сяч ча ла век.


