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Мёд, хрэс ны ход, на род ныя спе вы, 

прэ зен та цыі пра ек таў і зна ём ства з 

ту рыс тыч ны мі марш ру та мі — у Слаў-

га рад скім ра ё не прай шоў двух дзён-

ны фес ты валь, пры све ча ны Мя до ва му 

Спа су.

Гу кі гар мо ні ка і ма гіч ных спе ваў па ру-

шы лі сак раль ную ці шы ню ве ка во га ле су і 

свя та на Бла кіт най кры ні цы па ча ло ся. Со-

ней ка ззя ла так, быц цам уся го га дзі ну таму 

і не бы ло гэ тай амаль тра піч най за ле вы са 

стра шэн ны мі рас ка та мі гро му. За тое, ка-

лі ўсё сціх ла, пры ро да быц цам дзя ка ва ла 

кож на му, хто пры быў на су стрэ чу з га лоў най 

каш тоў нас цю краю — цу да дзей най кры ні-

цай. А во дар ле су і па ля вых кве так, які пад 

га ра чы мі со неч ны мі пра ме ня мі стаў яшчэ 

бо лей на сы ча ным і ап'я няль ным, пе ра бі ваў 

цу доў ны пах мё ду.

Вы ж чу лі пра но вую тра ды цыю. Хут ка на 

Бла кіт ную кры ні цу бу дуць ез дзіць не толь кі 

на фес ты валь, а круг лы год — па ле ка вы 

мёд. Цу да дзей ная ва да ў спа лу чэн ні з гаю -

чым пра дук там — вель мі моц нае ля кар ства 

ад усіх хва роб. З кра са ві ка ў Слаў га рад скім 

ра ё не рэа лі зу ец ца ці ка вы пра ект «Мост» (як 

эка-ма дэль для мяс цо ва га і рэ гі я наль на га 

эка на міч на га рос ту). Наз ва не вы пад ко вая, 

це раз Сож, які на не вя лі кай ад лег лас ці ад 

Бла кіт най кры ні цы, бу ду ец ца вя лі кі ста цыя -

нар ны мост. Яго ад крыц цё ад бу дзец ца на ле-

та, а па куль ту рыс ты, каб тра піць на свя та, 

ка рыс та юц ца се зон ным пан тон ным мос там. 

Адзін з кі рун каў, які бу дзе рэа лі зоў вац ца 

на ту тэй шай тэ ры то рыі, па пу ля ры за цыя 

да сяг нен няў пча ляр ства. Уз доўж кры ні цы 

пла ну ец ца ўста на віць не каль кі ста цы я нар-

ных до мі каў для про да жу гэ та га ка рыс на-

га пра дук ту. Мяр ку ец ца, што ах вот ных у іх 

пра ца ваць зной дзец ца да стат ко ва. Ад на з 

сё лет ніх фес ты валь ных ву ліц, да рэ чы, бы ла 

вы ключ на мя до вая.

Ся род пча ля роў су стрэ ла бра тоў Сяр гея 

і Анд рэя Да вы дзен каў, якія ка ля сяць па-

між Ма гі лёў скім і Бя лы ніц кім ра ё на мі ра зам 

са сва і мі вул ля мі. Яны вя до мыя тым, што 

са ма стой на за сво і лі на ву ку штуч на га асе-

мя нен ня пчол. У кра і не, ка жуць, та кіх спе-

цы я ліс таў ня шмат. Пра по ліс, пад мор, мёд у 

со тах — бра тоў на Бла кіт най кры ні цы ўжо 

доб ра ве да юць і ча ка юць, яны ўдзель ні ча-

юць у фес ты ва лі ўжо вось мы раз.

На пра ект «Мост» на огул ус кла да ец ца 

шмат спа дзя ван няў.

— Апош нім ча сам на кры ні цу пры яз джа-

юць сот ні па лом ні каў і ту рыс таў, а вя лі кай 

ка рыс ці ра ё ну ад гэ та га ні я кай, — кан ста-

туе ка ар ды на тар пра ек та «Мост» Сяр гей 

КА ЛЯС НЁЎ. — Тым больш уз рас тае ант-

ра па ген ная на груз ка на сам вод ны аб' ект. 

І мы вы ра шы лі па кла па ціц ца пра бу ду чае 

кры ні цы, а за ад но даць прад пры маль ным 

маг чы масць за ра біць на ака зан ні па слуг для 

ту тэй шых ту рыс таў. Пра ект быў фі нан са ва 

пад тры ма ны Еў ра пей скім Са юзам і за раз 

рэа лі зу ец ца Слаў га рад скім рай вы кан ка мам 

су мес на з між на род ным фон дам раз віц ця 

сель скіх тэ ры то рый. На яго асва ен не бу дзе 

на кі ра ва на 650 ты сяч еў ра, і пер шы транш 

мы ўжо атры ма лі. У вёс цы, што зу сім 

по бач з сак раль ным мес цам, пла ну ец-

ца рэ кан стру я ваць не каль кі за кі ну тых 

бу дын каў пад цэнтр сель ска га раз-

віц ця і пад трым кі прад пры маль нас-

ці — з кан фе рэнц-за лай для трэ нін гаў 

і стар та паў, мі ні-хос та лам і не вя ліч кай 

гас ці ні цай кла сам вы шэй.

Для пры кла дан ня прад пры маль-

ніц кіх сіл пра па ну ец ца не толь кі Бла-

кіт ная кры ні ца, а на огул уся вя лі кая 

на ва коль ная тэ ры то рыя агуль най 

пло шчай ка ля 10 ты сяч гек та раў. Яе 

ра бо чая наз ва — эка-парк «Аму лет 

Пры сож жа». У най блі жэй шыя га ды 

тут пла ну ец ца ства рыць усю не аб ход-

ную інф ра струк ту ру для па да рож жаў 

і ча со ва га пра жы ван ня ту рыс таў. З'я-

вяц ца пля цоў кі пад кем пін гі, бу дзе рас-

пра ца ва ны ад мыс ло вы ве ла марш рут, 

доб ра ўпа рад ка ва ныя са ні тар ныя зо-

ны. Не вы пад ко ва ў рам ках фес ты ва-

лю сё ле та ад быў ся круг лы стол, дзе з 

удзе лам прад стаў ні коў мяс цо вай ула-

ды і біз не су, быў прэ зен та ва ны гэ ты 

пра ект і яшчэ адзін, які на кі ра ва ны на 

раз віц цё са ма за ня тас ці на сель ніц тва 

і рэа лі зу ец ца Слаў га рад скім ды яшчэ 

ча тыр ма ра ё на мі.

Гэ тым ра зам удзель ні кам фес ты-

ва лю пра па ноў ва ла ся не толь кі аку нуц ца ў 

свя тую кры ні цу, па каш та ваць мё ду і ку піць 

неш та са зна кам «зроб ле на ў Бе ла ру сі» на 

па мяць. Ах вот ныя маг лі ўзяць на пра кат па-

лат ку і пра вес ці ў ёй два фес ты валь ныя дні, 

а ка лі спа да ба ец ца, то і больш. А так са ма 

аб' ехаць ту тэй шыя мяс ці ны на ро ва ры, пра-

кат яко га каш та ваў уся го чатыры руб лі.

— Ле тась ту рыс ты жы лі тут у па лат ках 

не каль кі дзён, — па ве да міў га лоў ны спе-

цы я ліст ад дзе ла па аду ка цыі, спор це і 

ту рыз ме Слаў га рад ска га рай вы кан ка ма 

Ар цём СА ВЕЛЬ ЕЎ. — Шмат хто ці ка віц-

ца і на шы мі ту рыс тыч ны мі марш ру та мі. Іх 

па куль шэсць, але рас пра цоў ва юц ца і ін-

шыя. Бу дзем пра па ноў ваць ва ры ян ты і для 

адзі но чак, і для сем' яў, і для вя лі кіх груп. 

Мож на пра вес ці вод ны сплаў, пра ехац ца 

па аг ра ся дзі бах — пра гра ма пад бі ра ец ца 

ін ды ві ду аль на.

Праз не каль кі га доў ту тэй шую тэ ры то-

рыю дак лад на бу дзе не па знаць. Яна і за-

раз за кошт між на род ных гран таў на бы ла 

пры стой ны вы гляд — па бу да ва ны цэнтр 

кры ніч най ва ды, з'я ві лі ся цы ві лі за ва ныя 

ўяз ныя ва ро ты, уста ноў ле на лет няя сцэ на, 

з'я ві лі ся драў ля ныя скульп ту ры ра дзі мі чаў. 

І той са май Ка ця ры ны і яе па клон ні каў — 

ка ха на га Сця па на і ня лю ба га Мар ка. Але 

ме на ві та дзя ку ю чы апош ня му, па ле ген-

дзе, тут забруіла цу да дзей ная кры ні ца. 

Пры чым — жа но чая, бо, па вод ле ле ген ды, 

ня шчас ная Ка ця ры на, ка лі зра зу ме ла, што 

не быць ёй з лю бым, ста ла кры ні цай. Гэ та, 

як той ка заў, каз ка, але кры ні ца і са-

праў ды не звы чай ная. Не каль кі га доў 

та му дай ве ры па спра ба ва лі зме рыць 

глы бі ню яе вод най ча шы, але так і не 

змаг лі па гру зіц ца ў той ту нэль, ад куль 

б'юць ад на ча со ва сот ні кры ніц. Гэ та 

пры род ны цуд, якім за ха піў ся эт ног-

раф і да след чык Еў да кім Ра ма наў, 

што апі саў яго. Кры ні ца з'яў ля ец ца 

мес цам па лом ніц тва яшчэ з ча соў 

ра дзі мі чаў, якія тут жы лі. І на ват чар-

но быль ская тра ге дыя не паў плы ва ла 

на жа дан не лю дзей па кла ніц ца гэ та му 

не ру кат вор на му цу ду.

Да рэ чы, 14 жніў ня гэ та яшчэ і вя лі-

кае рэ лі гій нае свя та — Дзень па мя ці 

па кут ні каў Ма ка ве яў. Та му ся род мя-

до вых і су ве нір ных фес ты валь ных шэ ра гаў 

мож на бы ло знай сці і ста лы з цар коў ны мі 

та ва ра мі. Ах вот ныя маг лі па пры сут ні чаць на 

лі тур гіі, якая ад бы ла ся ка ля не вя ліч кай кап-

ліч кі ў го нар па кут ні каў, а так са ма здзейс-

ніць хрэс ны ход. У гэ ты ж дзень бы ла асвя-

чо ная ва да ў Бла кіт ным ка ло дзе жы.

— На ўсхо дзе Бе ла ру сі — Ма гі лёў шчы-

не і Го мель шчы не гэ ты дзень на зы ва юць 

Ма каўе, што вель мі сім ва ліч на, — рас па вя-

дае про та і е рэй Ге ор гій СА КА ЛОЎ. — Да 

ма ку, як ду ма юць не ка то рыя, яно ні я ка га 

да чы нен ня не мае, мы ўспа мі на ем у гэ ты 

дзень вель мі муж ных лю дзей — Ма ка ве яў. 

Гэ та ста ра жыт нае яў рэй скае сло ва, якое 

пе ра кла да ец ца як ма ла та бо ец, або вель мі 

моц ны ча ла век. У Біб ліі ёсць пад ра бяз нае 

апі сан не та го, што зда ры ла ся ў гэ ты дзень 

у Іе ру са лі ме за два ста год дзі да на шай эры. 

Гэ та той пе ры яд, ка лі Па лес ці на тра пі ла пад 

уплыў Сі рыі, і яе жы ха рам спра ба ва лі на вя-

заць чу жую куль ту ру. І знай шлі ся тыя, хто 

ад кры та не па ба яў ся вы ка зац ца су праць. 

Та му свя та з'яў ля ец ца яшчэ і сім ва лам не-

за леж нас ці, ад да на сці сва ёй зям лі і на ро-

ду. Са ма па са бе ва да — гэ та дар Бо жы, 

а для на шых прод каў Бла кіт ная кры ні ца 

бы ла яшчэ і ку пел лю для хры шчэн ня. Па 

тра ды цыі з 14 жніў ня па чы на ец ца Ус пен скі 

пост і для ўма ца ван ня ве ры на пя рэ дад ні на 

вя чэр няй служ бе вы но сіц ца для па кла нен-

ня Свя ты і Жы ва твор чы Крыж. Гэ та сім вал 

вы ра та ван ня і да па мо гі кож на му вер ні ку ў 

ня сен ні жыц цё ва га кры жа. Шмат ус па мі-

наў звя за на з гэ тым днём. На огул у жыц ці 

ўсё так ці ка ва пе ра пля та ец ца, што мно гае 

з даў но мі ну ла га і сён ня аказ ва ец ца вель мі 

ак ту аль ным і важ ным.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра,

Слаў га рад скі ра ён.

Мя до выя рэ кі трэ ці год за пар цяк лі ў 

вы хад ныя на «Мя до вым фэс це», што ладзіцца 

ў аг ра га рад ку Цы рын Ка рэ ліц кага ра ё на, 

і «Граў жыш коў скім мя до вым кір ма шы» 

на Ашмян шчы не.

Ве ра са вы, лі па вы, квет ка вы, рап са вы... Ві даў мё-

ду на абод вух ме ра пры ем ствах бы ло на лю бы густ. 

А пе чы ва на мё дзе дык і пе ра лі чыць цяж ка: мя до вік з 

зе фі рам і вярш ка мі, «Ча бу раш ка з мё дам», мя до вая 

шар лот ка, торт з арэ ха мі «Мя до вік Ку ту заў», пі рог «Ві-

на град ная ла за», які вы гля даў як грон ка з яга да мі, над 

якім пчол кі лё та лі, лі січ кі з мяд ком — ну, на ту раль на, 

гры бы, толь кі што спе ча ныя з цес та...

На па чат ку «Граў жыш коў ска га мя до ва га кір ма шу» 

мёд аба вяз ко ва асвя чае ксёндз, каб бла сла віць і пча-

ля роў, і гас цей на доб рае спа жы ван не ка рыс най стра-

вы. А тра ды цый ная дэ гус та цыя са ла дос ці з кож ным 

го дам пры ваб лі вае ўсё больш гас цей.

— Мя до вы кір маш у Граў жыш ках ад кры вае са бою 

мя до выя кір ма шы ва ўсім ра ё не. На свя це мы не толь-

кі за баў ля ем ся, але і рас каз ва ем, на коль кі цяж кая 

пра ца ў пча ля ра і коль кі ка рыс ці пры но сіць ужы ван не 

мё ду, — за ўва жы ла Воль га КУЗЬ МІЦ КАЯ, ды рэк-

тар Ашмян ска га ра ён на га цэнт ра куль ту ры. — Так 

што ме ра пры ем ства не толь кі са лод кае, але і па зна-

валь нае.

МЯ ДО ВЫ «КУ ТУ ЗАЎ» 
ДЫ АГУ РОК З МЁ ДАМ

ФЭСТ «МА КА ВЕЙ» 
НА БЛА КІТ НАЙ КРЫ НІ ЦЫ

Са лод кія свя ты 
прай шлі 

на Гро дзен шчы не

Іры на СІ ДА РОК, фо та аўтара.

Бла кіт ная кры ні ца, 
да па ма жы аца ліц ца.

Свя та ў на род ных тра ды цы ях.

На свяце ў Карэлічах.


