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ЛЕП ШЫХ ВЫБЕРУЦЬ ЧЫТАЧЫ

Га рад ская пра сто ра 
бе ла рус кай ста лі цы 
па поў ні ла ся ці ка вай 
па зна кай гісторыі 
і су час нас ці. Шыль да 
ў го нар ад на го з са мых 
сла ву тых мэ раў Мін ска 
Ка ра ля Яна Чап ска га 
з'я ві ла ся на бу дын ку 
піў за во да «Алі ва рыя», 
які ён жа ка лісь ці за сна ваў. 
Ад крыц цё пом ні ка ад бы ло ся 
аку рат у дзень на ра джэн ня 
сла ву та га га ра джа ні на — 
15 жніў ня. Пры ем на 
ад зна чыць, што гэ та, 
на рэш це, не прос та 
ме ма ры яль ная дош ка, 
а са праўд ны твор мас тац тва, 
які бу дзе ра да ваць мін чан 
і гас цей ста лі цы.

Ле тась 15 каст рыч ні ка «Звяз да» 
пі са ла пра зна ка вую асо бу Ка ра ля 
Яна Чап ска га, пра пла ны су час ні-
каў уша на ваць яго па мяць. І вось 
менш чым праз год ад на з агу ча-
ных гра мад скас цю ідэй ажыц ця ві-
ла ся — дзя ку ю чы, вя до ма, іні цы я-
ты ве і не па срэд на му ўдзе лу кі раў-
ні коў за во да «Алі ва рыя».

Гле дзя чы на но ва ўста ля ва ную 
дош ку ў го нар Чап ска га, гіс то рык, 

рэ стаў ра тар Алег МАС ЛІ ЕЎ ад-
зна чыў, што вы ява на ёй са праў-
ды па доб на на гіс та рыч ную асо бу, 
ка лі мер ка ваць па фо та здым ках 
якія за ха ва лі ся. «Цал кам ве ра-
год на, што ме на ві та та кім, з пад-
ня тым куф лем пі ва, ён і быў пры 
жыц ці», — ад зна чыў Мас лі еў.

Граф на ба рэль е фе атры маў ся 
эле гант ным, на тхнё ным. Тон кія ру кі 
і кры ху пра даў га ва тая шыя, да та го 
ж квет кі ў пят лі цы пін жа ка, галь-
штук, ка пя люш — ні даць ні ўзяць 
арыс та крат. З дош кі эле гант на 
зві са юць быц цам бы ня даў на па-
кла дзе ныя сю ды паль чат кі гра фа. 
Уні зе скульп ту ры — вы ява ста ро га 
Мін ска. Ба рэль еф доб ра пе рад ае 
дух свай го ча су і ня се ня ўлоў нае 
па слан не нам, да лё кім на шчад кам, 
тва рыць і імк нуц ца да леп ша га.

Аў та рам ра бо ты з'яў ля ец ца 
скульптар Па вел Вай ніц кі. Ён 
рас ка заў, што ба рэль еф да вя-
ло ся ства рыць уся го за ме сяц: 
вель мі спя ша лі ся па спець да 
дня на ро дзі наў гра фа. І гэ тым 
так са ма аб умоў ле ны экс прэ сіў-
ны ха рак тар вы явы. Усе апош нія 
дні і но чы былі пра ведзены на 
вы твор час ці. І на ват за не каль кі 
га дзін да ўста ля ван ня ба рэль еф 
яшчэ та ні ра ва лі. Ад нак гэ та не 

пры вя ло да не ахай нас ці — хут чэй, да 
све жа сці, «не за мы тас ці» пе ра да чы ду мак 
і па чуц цяў. Па вел ВАЙ НІЦ КІ рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды», як вы бра лі ме-
на ві та та кі воб раз гра фа:

— Я зра біў ка ля трыц ца ці ва ры ян таў, 
ад нак не ўсе яны ўпіс ва лі ся ў фор му рэ ль-
еф на га бюс та. Бы лі пла ны штось ці зра-
біць на му ры бу дын ка, на якім ця пер 
ві сіць дош ка, ад люст ра ваў шы ўсё тое 
доб рае, што пас ля ся бе па кі нуў Ка раль 
Чап скі. Ад нак за каз чы кі «дыс ты ля ва лі» 
ўсё ліш няе, і быў ада бра ны ме на ві та та-
кі ва ры янт, больш воль ны, экс прэ сіў ны, 
што мя не вель мі ра дуе. Па ло ва ка лег з 
са ве та па да ку мен таль на-дэ ка ра тыў ным 
мас тац тве ха це ла ба чыць штось ці больш 
тра ды цый нае, на блі жа нае да звы чай най 
па мят най дош кі. Ад нак іх і так за шмат у 
гэ тым го ра дзе — не ха це ла ся б «пла-
дзіць» яшчэ больш. Ме на ві та дзе ля ары гі-
наль нас ці бы ла абра на та кая фор ма.

На куф лі, які ў ру цэ тры мае Ка раль Ян 
Чап скі, над піс «Ба ге мія» (так на зы ваў ся 
той са мы пер шы бро вар, за сна ва ны ім; 
ця пер ён мае наз ву «Алі ва рыя»), а так са-
ма гіс та рыч ная эмб ле ма за во да і да та яго 
за сна ван ня — 1864 год. Звер ху па куф лі 
сця кае мед ная пе на... З днём на ра джэн-
ня, граф, за на ша зда роўе!

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Пер шы ке ра міч ны 
фес ты валь прой дзе 
ка ля сцен Крэў ска-
га зам ка 23 жніў ня. У 
ста ра жыт ным мяс тэч-
ку збя руц ца леп шыя 
ке ра міс ты Бе ла ру сі: 
ча ка ец ца, што ўдзел 
пры ме не менш за 30 
май строў. Ве ра год-
на, пры едуць так са ма 
ўкра ін скія ўмель цы.

Ар га ні за та ры па зі цы я-
ну юць «Фэст ке ра мі кі» як 
но вую куль тур на-ту рыс тыч ную 
па дзею, свя та, пры све ча нае ча-
ты ром сты хі ям. Тут мож на бу дзе 
ўба чыць і са мо му пры няць удзел 
у дзей стве, пад час яко га зям ля і 
ва да з да па мо гай агню і па вет ра 
пе ра тво рац ца ў ары гі наль ныя ке-
ра міч ныя вы ра бы.

У пра гра ме фес ты ва лю — кір-
маш ке ра міч ных вы ра баў. На ім 
мож на бу дзе на быць по суд, кар-
ці ны, су ве ні ры і ін шыя вы ра бы з 
глі ны. Пра па ну ец ца паў дзель ні-
чаць у май стар-кла сах не толь кі 
па ке ра мі цы, але і ся рэд ня веч ных 
тан цах. За пла на ва ны рэ кан струк-
цыі ся рэд ня веч ных ба ёў, твор чыя 

кон кур сы, вы ступ лен ні тан ца валь-
ных і му зыч ных ка лек ты ваў з Ві-
цеб ска і Мін ска. Пра ду гле джа ны 
гуль ня выя, за баў ляль на-па зна-
валь ныя і спар тыў ныя пра гра мы 
для дзя цей і да рос лых. На фес ты-
ва лі вы сту піць так са ма на род ны 
тэ атр-бат лей ка з Мін ска.

Для ах вот ных вы пра ба ваць 
сваю моц бу дзе ар га ні за ва на 
страль ба з лу ка, пе ра цяг ван не 
лі ны, тан цы, ка ра го ды, на род-
ныя гуль ні. Бе ла рус кае сту дэнц-
кае эт на гра фіч нае та ва рыст ва 
пра па нуе гас цям і ўдзель ні кам 
фес ты ва лю па тан ца ваць на эт-
на-фолк-дыс ка тэ цы.

Тут жа на свя точ най 
пля цоў цы ар га ні за та ры 
пла ну юць ад крыць ка-
вяр ню ў на род ным сты-
лі, дзе мож на бу дзе па-
каш та ваць хлеб, квас, 
раз ма ля ва ныя пер ні кі і 
мно гае ін шае.

Яшчэ ад на ці ка вост-
ка дзеі — маг чы масць 
на за прэ жа ных конь мі 
ка лё сах здзейс ніць гіс-
та рыч ную эк скур сію па 
мяс тэч ку Крэ ва. Яно 
ад мет нае тым, што тут 

на ру бя жы ХІ ІІ — XІV ста год дзяў 
вя лі кі князь Ге ды мін і яго сын 
Аль герд па бу да ва лі за мак, які 
пас ля стаў мес цам най важ ней-
шых гіс та рыч ных па дзей. У су-
та рэн нях зам ка па за га дзе кня зя 
Ягай лы быў за бі ты яго са пер нік 
і асноў ны прэ тэн дэнт на ве лі ка-
кня жац кі па сад князь Кей стут. 
А ў 1385 го дзе ў гэ тым за мку 
бы ла пад пі са на Крэў ская унія — 
да га вор аб аб' яд нан ні Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га і Ка ра леў-
ства Поль ска га пад ула дай ка-
ра ля Ягай лы.

Варвара ГОМАН
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Ка лі ўпер шы ню трап ля еш 
сю ды, то ду ша за мі рае ад 
пры га жос ці, а вус ны шэп-
чуць: «Бо жа мой! І ёсць жа 
яшчэ рай на Зям лі!..»

Са праў ды, пе рад ва чы ма рас-
кры ва юц ца шы ро кія пра сто ры з 
вы со кі мі шаў ко вы мі тра ва мі, якія 
па воль на ка лы шуц ца пад лёг кі мі 
под ыха мі вет ру; ве ліч ная плынь 
Дзіс ны з зе ля ні най дрэў уз доўж 
рэ чы шча, бла кіт ным не бам з 
цёп лы мі пром ня мі лас ка ва га 
сон ца, і над усім гэ тым — пры-
го жы бе ла му ра ва ны храм. Ся род 
са доў, што цяг нуц ца ўздоўж ра-
кі, сям-там пра гля да юц ца стрэ хі 
хат, і но вая дум ка на ра джае сло-
вы: «Ёсць жа лю дзі, якім Бог даў 
шчас це жыць у Раі...»

Але гэ та — пер шае ўра жан не. 
І зда лёк. А за хо дзіш у вёс ку — і 
жах на паў няе ду шу, сэр ца ўзруш-
ва ец ца ад крыў ды і бо лю за тое 
ві до ві шча, якое паў стае пе рад 
ва чы ма. Вяс ко выя ха ты — гэ та 
ка ле кі-пры ві ды з па вы бі ва ны мі 
вок на мі, вы ра за ны мі сце на мі, 
раз ра ба ва ным і рас кі да ным на-
чын нем. Са ды — пе ра кру ча ныя 
за рас ні кі здзі чэ лых яб лынь і сліў, 
якія па рас лі вы са чэз най кра пі вой 

і чар но быль ні кам. Ні дзе не за пяе 
пе вень, не за квох чуць ку ры, не 
рык не ка ро ва. Не чу ваць люд-
скіх га ла соў. Паў сюль мёрт вая, 
жу дас ная ці шы ня... Вёс ка па мер-
ла, а бе лы храм уз вы ша ец ца над 
ёй, як пом нік. Толь кі пом нік ка му 
і ча му?..

У вёс кі па куль што ёсць імя 
і ад рас: Рым кі, Па стаў скі ра-
ён Ві цеб скай воб лас ці. Яшчэ ў 
60-70-я га ды ХХ ста год дзя вя лі кія 
па се лі шчы цяг ну лі ся су цэль ным 
лан цуж ком уз доўж Дзіс ны, утва-
ра ю чы вя лі кі вяс ко ва-мес тач ко-
вы ме га по ліс. За раз гэ тыя мяс-
ці ны — са праўд ныя бе ла рус кія 
пус ты ні. У Рым ках у 1941 го дзе 
бы лі 84 два ры з 317 жы ха ра мі, 
у 1963-м — 41 двор з 153 жы ха-
ра мі, у 2001 го дзе — 11 два роў з 
12 жы ха ра мі, а за раз — ні ко га... 
Па доб ная сі ту а цыя і ў су сед ніх 
вёс ках.

Сён ня ве лі зар ныя плас ты гіс-
то рыі і куль ту ры асоб ных рэ гі ё-
наў і ра ё наў не толь кі не апі са ны 
і не за фік са ва ны, а сы хо дзяць у 
ня быт ра зам з мар не ю чы мі вёс-
ка мі і іх апош ні мі жы ха ра мі. Ду-
ма ец ца, збор як ма га най больш 
поў най ін фар ма цыі пра асоб ныя 

на се ле ныя пунк ты, якім на ка на-
ва на лё сам у блі жэй шы час сыс ці 
ў веч насць, — ад на з ак ту аль ных 
агуль на бе ла рус кіх за дач. Вось 
прык лад з Па стаў шчы ны: у 2001 
го дзе ў Па стаў скім ра ё не на ліч-
ва ла ся 516 на се ле ных пунк таў, з 
якіх у 123-х пра жы ва ла менш за 

10 жы ха роў, а ў 55-ці — менш за 
пяць. Сён ня на мес цы боль шас ці 
з гэ тых вё сак за ста лі ся за кі ну тыя 
ха ты ды за рос лыя был лём са ды. 
А тут жы лі лю дзі, якія пра ца ва-
лі, спя ва лі, рас каз ва лі гіс то рыі, 
ад зна ча лі свя ты, ла дзі лі вя сел-
лі, вы раб ля лі ка лаў ро ты, бо чач кі, 
са ні, ткац кія стан кі і шмат-шмат 
ча го ін ша га, але свай го, ад мет-
на га, не паў тор на га. Вёс кі, якія 
ця пер, на жаль, зні ка юць, на поў-
не ны ма тэ ры яль ны мі і ду хоў ны мі 
скар ба мі, а мы не звяр та ем на гэ-
та ўва гі, не на да ём ім зна чэн ня ці 
то ад улас най ду шэў най пус тэ чы, 
ці то ад звы чай най абы яка вас ці. 
Вар та зра зу мець, што ра зам са 
знік нен нем у гэ тых па се лі шчах 
хат, хля воў, пры лад пра цы, студ-
няў і ін шых па бу доў і рэ чаў ад-
бы ва ец ца зня мен не ту тэй шых 
мяс цін, якое вя дзе да спус та-
шэн ня і абяд нен ня на шай мо вы. 
Ва кол кож най вёс кі ўсе ад мет-
ныя мяс ці ны ме лі свае слоў ныя 
аба зна чэн ні, якія ве даў кож ны яе 
жы хар. Ка лі ка за лі пра «вы ган», 
«лу чы ху», «мар гі», «хва цень», 
«рум» ці штось ці ін шае, то ўсім 
бы ло вя до ма, пра што ідзе га вор-
ка. Але ста рыя лю дзі па мі ра юць, 

вёс кі зні ка юць або за ся ля юц ца 
пры шлы мі — і наз вы ады хо дзяць 
у ня быт. У ідэа ле мы для кож най 
бе ла рус кай вёс кі па він ны б бы лі 
мець кар ты або схе мы ва ко ліц з 
ад люст ра ван нем на іх усіх аб'-
ек таў, якія ме лі мяс цо вую наз ву. 
Але ці ўзга дае хто-не будзь пра іх 
праз 15-20 га доў, ка лі мы за раз 
не па спе ем гэ та зра біць?

А па куль па мі ра ючыя вёс кі, як 
шчар ба тыя ста рыя, сум на ста-
яць у акру жэн ні здзі чэ лых са доў 
і раз ва жа юць пра свой лёс, да іх 
ма руд на ру ха юц ца эк ска ва тар і 
буль до зер: пер шы вы ка пае яму, а 
дру гі са пхне ту ды рэшт кі па бу доў 
і дрэў. Ста не чыс та і роў на. Бу дзе 
па ра дак на зям лі. А ў ду шах?

...Ці ша і спа кой у Рым ках па ру-
ша юц ца што год у па чат ку жніў ня: 
сю ды, на сваю Баць каў шчы ну, да 
царк вы Даб ра вес ця пра свя той 
Ба га ро дзі цы з'яз джа юц ца лю дзі. 

Збі рае іх на ра дзі ме вя лі кае свя-
та — пер шы Спас, або, як яго 
яшчэ на зы ва юць, Мок ры (ці Мя-
до вы) Спас. Гэ тая ўра чыс тасць, 
якая ла дзіц ца што год з ча су за-
сна ван ня царк вы, не толь кі яшчэ 
ад на маг чы масць ачыс ціць ду-
шу і на поў ніць яе свя та сцю, але і 
шанц су стрэц ца з бліз кі мі, сяб ра-
мі і зна ё мы мі, прай сці ся па род-
ных два ры шчах, на ве даць ма гі лы 
прод каў і па ста віць за баць коў і 
дзя доў у хра ме свеч кі.

Мно га лю дзей збі ра ец ца на 
свя та. Царк ва ледзь змя шчае 
ўсіх ах вот ных. А пе рад служ-
бай — сар дэч ныя су стрэ чы род-
ных і зна ё мых. Лю дзі ві та юц ца, 
аб ды ма юц ца, а то і пла чуць ад 
ра дас ці, што ўда ло ся су стрэц ца з 
ты мі, ка го не ба чы лі «сто га доў». 
Муж чы ны і жан чы ны збі ра юц ца 
груп ка мі, раз маў ля юць, ус па мі-
на ю чы дзя цін ства і юнац тва.

Але як ад ра дзіць вёс ку? Са-
праў ды, ці мож на ад ра дзіць Рым-
кі, ад гар нуць но вую ста рон ку ў 
яе гіс то рыі? Па куль што ні дзе ні 
ў якіх пла нах, ні ў вы ступ лен нях 
вы со кіх асоб не ўда ло ся знай сці 
якія-не будзь згад кі па праб ле-
ме вё сак, якія зні ка юць. Ні бы та 

пра цэс гэ ты на ту раль ны, не-
зва рот ны і на яго ні я кім чы нам 
не маг чы ма паў плы ваць. Мне ж 
ду ма ец ца, што «бе ла рус кія пус-
ты ні» на Па дзі сен шчы не яшчэ 
мож на ад ра дзіць. І тут ба чац ца 
два шля хі.

Пер шы — мост. Па бу да ваў шы 
ка ля вёс кі Рым кі мост це раз Дзіс-
ну, удас ца па зба віць ту тэй шы 
край яго «ту пі ко вас ці», якая за-
раз ство ра на су то ка мі трох рэк. 
Ажыў лен не ру ху дасць штур шок 
для раз віц ця па се лі шчаў як уз-
доўж Дзіс ны, так і па бе ра гах рэк 
Па ло ві ца і Гал бя і ца, якія так са ма 
па сту по ва мя ле юць. Але, прад чу-
ваю, бу дзе ска за на, што гро шай 
на бу даў ніц тва ня ма...

Шлях дру гі — спа дзя ван не 
на ма на хаў-ме сі я не раў. Бра ты-
хрыс ці я не, па бу да ваў шы ка ля 
хра ма ма нас тыр, сва ёй руп нас-
цю маг лі б у хут кім ча се вяр нуць 
гэ тай мяс цо вас ці Бос кі вы гляд. 
І та ды ў па да рож ні ка, які ўпер-
шы ню па тра піць у гэ ты край, за-
шчы міць сэр ца ад пры га жос ці, а 
вус ны пра шэп чуць: «Бо жа мой! І 
ёсць жа яшчэ рай на Зям лі!»

Ігар ПРА КА ПО ВІЧ

�

Ша ноў ныя чы та чы! На ды шоў час пад во дзіць 
вы ні кі кон кур су, які па лю біў ся мно гім з вас. 
Вы ак тыў на пі са лі не прос та пра сваю ма лую 
ра дзі му — гэ та мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой. У 
ліс тах, акра мя гіс та рыч ных звес так, края знаў-
чай ін фар ма цыі, мы чы та лі пра шчы рую лю-
боў, не пад роб нае за хап лен не сва ёй зям лёй — і 
гэ та вель мі каш тоў на. Па да ец ца, так вы гля дае 
са праўд ны, не пад роб ле ны па тры я тызм.

Ці ка ва яшчэ раз вяр нуц ца да ва шых пуб лі ка-
цый, якія на пі са ны не во пыт ны мі жур на ліс та мі, а 
людзь мі, якія ба чаць усё знут ры, дзе ляц ца сва ім, 
тым, пра што даў но кар це ла ска заць. Ра ім і вам да-

лу чыц ца да гэ тай ванд роў кі па ста рон ках лю бі май 
га зе ты. Ка лі вы ма е це пад шыў кі, збі ра е це толь кі 
«Ігу мен скі тракт» або прос та жы вя це не да лё ка ад 
біб лі я тэ кі, не па ля нуй це ся і па шу кай це вы пус кі руб-
ры кі «Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой», па чы на ю чы 
з ве рас ня мі ну ла га го да. Вы бе ры це аў та ра, які, на 
ва шу дум ку, быў най леп шым.

Ва шы мер ка ван ні да сы лай це на ад рас: 220013, 
Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10 а, га зе та «Звяз-
да», з па мет кай у «Ігу мен скі тракт»; або на элект-
рон ны ад рас: іgumenskі@maіl.ru. Та го, хто на бя рэ 
най боль шую коль касць ва шых, да ра гія чы та чы, 
га ла соў, мы ўзна га ро дзім спе цы яль ным пры зам 
гля дац кіх сім па тый.

Ма ну мен таль ныя драў ля-
ныя скульп ту ры ў вы гля дзе 
мі фіч ных ка зач ных пер са-
на жаў у хут кім ча се ўпры-
го жаць ву лі цы За слаўя. Іх 
вы ра бі лі спе цы яль на да Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства, 
якое бу дзе пра хо дзіць тут 
6—7 ве рас ня. А пас ля свя-
точ ных па дзей на ва ство-
ра ныя мас тац кія вы ра бы 
атры ма юць ста лую «пра-
піс ку» і за ста нуц ца ў гэ тым 
го ра дзе на заў сё ды.

Паў дзель ні чаць у пле нэ ры ў 
За слаўі бы лі за про ша ны разь-
бя ры з роз ных кут коў на шай 
кра і ны. Твор чы дэ сант мас та коў 
уз на ча ліў на ра ча нец Юрась Ка-

ман дзір чык. По бач з 
ім шчы ра ва лі ін шыя 
во пыт ныя скульп та-
ры з Мін ска, Го ме ля, 
Ка пы ля, Ня сві жа, Слуц ка, Мя дзе-
ла, вёс кі Дзе раў ное Стаўб цоў-
ска га ра ё на.

Боль шасць скульп тур раз мес-
цяць у дзі ця чым скве ры ў ста ра-
жыт най част цы го ра да. Кам па зі-
цыю па ма ты вах каз кі Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча «Чор таў скарб» (аў-
тар Юрась Ка ман дзір чык), а так-
са ма ма лую ар хі тэк тур ную фор-
му «Крум кач» (зроб ле на Аляк-
санд рам Жу раў ле ві чам) па кі нуць 
на тэ ры то рыі эт на гра фіч на га 
комп лек су «Млын», дзе ла дзіў ся 
пле нэр, ка ля ста ра даў ня га млы-

на. А вось по стаць ка ва ля (аў-
тар Алег Ша пель) упры го жыць 
пад во рак куз ні эт на гра фіч на га 
комп лек су.

Су поль ную пра цу скульп та-
раў раз мес цяць по бач з ад ным 
з най леп шых мяс цо вых сель скіх 
да моў куль ту ры — у вёс цы Пят-
рыш кі, што не па да лёк ад За-
слаўя.

Сю жэ ты ўсіх тво раў узя ты з 
бе ла рус кіх на род ных ка зак і па-
д ан няў. Тут мож на ўба чыць чор-
та, што ле зе праз ко мін, ле суна, 
цмо ка, ру сал ку і мно гіх ін шых.

Не вы пад ко ва ме на ві та гэ ты 
ва да ём быў абра ны для та го, 
каб га на ро ва звац ца адзі ным 
бе ла рус кім мо рам. Прос та зна-
хо дзіц ца яно ўся го за некалькі 
чы гу нач ных пры пын каў ад бе-
ла рус кай ста лі цы. Та му тра піць 
сю ды ў лю бы се зон мож на з 
лёг кас цю. На да ку чы лі га рад-
ская мі тус ня, бяс кон цыя проб кі 
на да ро гах і на тоў пы ў мет ро — 
са дзіш ся на элект рыч ку, хві лін 
15 за ду мен на гля дзіш у акно; 
пры ехаў шы на мес ца, пе ха той 
пяць-дзе сяць хві лін — і вось ты 
ўжо ка ля бліс ку чай ва ды, пе рай-
ма еш у пры ро ды яе спа кой...

Праў да, ле там тут да во лі 
шмат шум ных кам па ній, якія 
пры во зяць з са бой са мае мен-
шае — скры ню пі ва. Та кая ака-
ліч насць мо жа кры ху са пса ваць 
не ка му ад па чы нак. З гэ тай пры-
чы ны не ка то рыя жы ха ры ста лі цы 
лю бяць ез дзіць на «сваё» мо ра 
во сен ню ці ўзім ку, прос та каб па-
лю ба вац ца доб рым пей за жам, не 
за хо дзя чы ў ва ду. А вяс ной тут 
уво гу ле рай для фа то гра фаў: па-
чы нае па воль на сы хо дзіць снег, 
з'яў ля юц ца кры гі, а не вя лі кія ні-

зін кі на ўзбя рэж жы да па ма га юць 
знай сці ўда лы ра курс.

Мін ча не рас па вя да юць, што 
ёсць тра ды цыя свят ка ван ня на 
Мін скім мо ры дня на ра джэн ня 
вя до ма га бе ла рус ка га ды зай-
не ра Ула дзі мі ра Цэс ле ра. І на-
ват ка лі сам ды зай нер на сваё 
свя та апош нім ча сам мо жа і не 
пры ехаць, ама та ры гэ тай тра ды-
цыі ўсё ад но ла дзяць тут сваю 
пра гра му! Та кім чы нам, во зе ра 
па сту по ва аб рас тае сва і мі свя-
та мі і мі фа ло гі яй.

З'я ві ла ся ва да схо ві шча ў 
1956 го дзе — не так і даў но. Але 
50 га доў — гэ та ўжо гіс то рыя, 
не вя до мая ма ла дым па ка лен-
ням. Пры чын ства рэн ня ва да-
ёма бы ло дзве. Па-пер шае, каб 
за сце раг чы бе ла рус кую ста лі цу 
ад па во дак. А па-дру гое, Мінск 
па чаў ін тэн сіў на раз ві вац ца, бы-
лі па бу да ва ны та кія ма гут ныя 
прад пры ем ствы, як трак тар ны, 
рэ сор ны, аў та ма біль ны за во ды, 
якім па трэб на бы ло шмат тэх-
ніч най ва ды. Та му і вы ра шы лі 
ства рыць мес ца збо ру ў пер шым 
вы пад ку «ліш няй», а ў дру гім 
«не аб ход най» ва ды.

Ця пер во ды Мінск ага мо ра 
трап ля юць у ва да схо ві шча Драз-
ды, ад туль — у Кам са моль скае 
ва да схо ві шча і за тым ра зы хо-
дзяц ца для па трэб бе ла рус кай 
ста лі цы. Прай шоў шы праз не-
каль кі філь траў ачыст кі, сён ня 
ва да ідзе не толь кі на тэх ніч ныя 
мэ ты, але і не па срэд на ў ква тэ-
ры га ра джан.

Праз дзе сяць га доў пас ля 
ства рэн ня ва да ёма бы ло пры-
ня та ра шэн не пра бу даў ніц тва 
яшчэ ад на го ва да схо ві шча — 
Ві лей ска га. Ця пер яно з'яў ля-
ец ца са мым буй ным у Бе ла ру-
сі і па па ме рах сас ту пае толь кі 
са ма му вя лі ка му пры род на му 
ва да ёму — во зе ру На рач. А За-
слаў скае ва да схо ві шча, у сваю 
чар гу, так са ма до сыць вя лі кае 
для Бе ла ру сі, з'яў ля ец ца дру гім 
па па ме рах пас ля Ві лей ска га. 
Абод ва ва да ёмы злу чае ка нал, 
і ра зам яны ства ра юць Ві лей-
ска-Мін скую вод ную сіс тэ му, 
асноў нае пры зна чэн не якой — 

за бяс печ ваць па трэ бы ста лі цы 
ў чыс тай ва дзе.

Але вер нем ся да са мо га 
Мінск ага мо ра. Яшчэ ад ной ці ка-
він кай, пры ваб най для ту рыс таў, 
мож на на зваць рэ гу ляр нае кур-
сі ра ван не цеп ла хо да. У цёп лую 
па ру го да лю бы ах вот ны мо жа 
па тра піць на борт суд на і ака-
зац ца ў «ад кры тым мо ры» — не 
та кая рас паў сю джа ная, між ін-
шым, у Бе ла ру сі за ба ва.

Ка пі тан цеп ла хо да «Ві лія» 
Ры гор ТА БУ ЛІН рас ка заў, што 
на Мінск ам мо ры ёсць 5 асоб ных 
пля жаў (за апош нім, аказ ва ец-
ца, зна хо дзіц ца яшчэ адзін — ну-
дысц кі). Пя ты пляж доб ра аб ста-
ля ва ны. Ёсць ка вяр ня, зда юц ца 
на пра кат не ка то рыя пры ла ды 
для лет ня га ад па чын ку. Аднак 
не на ўсе пля жы ўдас ца тра-
піць ад чы гу нач на га пры пын ку 
«Мін скае мо ра». Да не ка то рых 
больш зруч на да брац ца на сва ім 
аў та ма бі лі. Для гэ та га з МКАД, 
не па да лёк ад Жда но ві чаў, трэ-
ба ехаць у на прам ку «Кры ні ца» 
(гля дзець ука заль нік з ад па вед-
ным над пі сам).

Вар та пры га даць і вост раў 
ка хан ня, які ёсць тут, — што ні 
ка жы, як у са праўд ным мо ры! 
Тра піць на яго мож на, пра гуль ва-

ю чы ся па пан тон ным мос це (або, 
з вет ры кам, на цеп ла хо дзе).

Ры гор Та бу лін ад зна чыў 
так са ма, што ў гэ тым ва да ёме 
вод зяц ца ўсе ві ды рач ных рыб, 
а так са ма ра кі — бо ва да тут 
вель мі чыс тая, у ёй ня ма хі міч-
ных рэ чы ваў. Лю бяць гэ тае мес-
ца і са мыя роз ныя птуш кі: чай кі, 
кач кі, ле бе дзі, на ват аль бат ро сы 
і чор ныя бак ла ны. Та му да лё ка 
ехаць не трэ ба, каб іх уба чыць.

На ва да схо ві шчы рэ гу ляр-
на ла дзяц ца спа бор ніц твы па 
па рус ным спор це. Най больш 
ак тыў ныя асо бы мо гуць і са мі 
па спра ба ваць спра віц ца з па-
рус ні кам. Узім ку да ва шых па-
слуг — лы жы з па ра шу там, якія 
едуць па лё дзе!

Ча го не ха пае Мінск аму мо-
ру — дык гэ та ці ка вых ле генд, 
аху та ных та ям ні цай. Ша ноў ныя 
чы та чы, ве ра год на, трэ ба да па-
маг чы адзі на му бе ла рус ка му 
«мо ру» іх зай мець?.. Да сы лай-
це свае пра па но вы на ад рас 
«Звяз ды» з па зна кай «Ле ген да 
пра Мін скае мо ра» (у «Ігу мен скі 
тракт»).

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фота аўтара.

Мін скі ра ён
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У цёп лую па ру го да лю бы 
ах вот ны мо жа па тра піць 
на борт суд на і ака зац ца 
ў «ад кры тым мо ры».

Бла кіт на во каяБла кіт на во кая  ��

СТВАРАЮЧЫ СТВАРАЮЧЫ 
НОВЫЯ НОВЫЯ 
МІФЫ,МІФЫ,
або Чаго не хапае або Чаго не хапае 
Мінскаму мору?..Мінскаму мору?..

Ві даць, так ха це ла ся бе ла ру сам мець улас нае мо ра, 
што яны вы ра шы лі яго... пры ду маць. І ка лі не цэ лае 
мо ра, то ха ця б наз ву. Так і ста ла ся, што За слаў скае 
ва да схо ві шча сён ня больш вя до ма ўсім як Мін скае мо ра.

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

Мы для кож най бе ла рус кай 
вёс кі па він ны мець кар ты 
ва ко ліц з ад люст ра ван нем 
на іх усіх аб' ек таў, якія ме лі 
мяс цо вую наз ву.

Была. Ёсць. Будзе?Была. Ёсць. Будзе?  ��

Ра ім на ве дацьРа ім на ве даць  ��

Сустрэнемся ў ЗаслаўіСустрэнемся ў Заслаўі  ��

Ка лі ажы вае каз ка...Ка лі ажы вае каз ка...
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«ЭКС ПРЭ СІЎ НЫ» ЧАП СКІКЕ РА МІЧ НАЕ КРЭ ВА

ВЁС КА НА КРАІ ВЕЧ НАС ЦІ

Караткевіча ўвасобілі ў дрэвеКараткевіча ўвасобілі ў дрэве

Апошнія жыхары Рымкоў 
ЯЛОВІК Ганна Вікенцьеўна і Пётр Іосіфавіч (2008 г.)

Збі рае іх на ра дзі ме вя лі кае 
свя та — пер шы Спас, 
або Мок ры (ці Мя до вы) 
Спас.


