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На пя рэ дад ні Між на род на га дня 

ля леч ні ка, які свят ку ец ца 21 са ка ві ка, 

у ві цеб скім Бе ла рус кім тэ ат ры 

«Ляль ка» ўпер шы ню па ка за лі 

спек такль «Мас так. Вяр тан не 

ў Ві цебск».

Рэ жы сёр спек так ля і мас тац кі кі раў нік 

«Ляль кі» Вік тар Клімчук у но вым спек так-

лі пры да па мо зе ля лек па ста ра ўся пазнаць 

свет Ша га ла, яго творчае ста наў лен не і цяр-

ніс ты шлях да су свет най сла вы. Пра вы-

пра ба ван ні, праб ле мы і пе ра жы ван ні Марк 

Ша гал на пі саў у аў та бія гра фіі «Маё жыц цё», 

якая і ста ла ас но вай п'е сы і спек так ля.

Га лоў ную ро лю мас та ка вы ка наў адзін 

з са мых во пыт ных ак цё раў «Ляль кі» Юрась 

Фран коў, ён прызнаўся, што но вая ро ля — 

са мая скла да ная ў яго твор чай кар' е ры.

Пад час між на род на га фес ты ва лю мас-

тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» тэ-

атр з'яўляецца ста лі цай пра ек та «Ля леч ны квар тал». 

Па чы на ю чы з 2014 го да, жы ха ры і гос ці Ві цеб ска ма юць 

маг чы масць па ба чыць спек так лі для дзя цей і да рос лых 

не толь кі на сцэ не: тра ды цы яй ста лі ву ліч ныя спектаклі 

і пер фор ман сы.

Пра фе сій ны ўзро вень «Ляль кі» ўжо шмат ра зоў вы со ка 

ацэнь ваў ся на кон кур сах, фес ты ва лях, ды ін шых твор чых 

ак цы ях у роз ных кра і нах, дзе спек так лі на бе ла рус кай 

мо ве добра ўспры ма лі ся на ват без пе ра кла ду.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Тэ атрТэ атр

З ГІС ТО РЫІ ПЫ ТАН НЯ
У квар та ле, аб ме жа ва ным ця пе раш ні мі 

ву лі ца мі Дзяр жын ска га, Куй бы ша ва, Са вец-

кай і пра спек там Ма шэ ра ва, пад час вай ны 

зна хо дзі ла ся ге та. Па вод ле гіс та рыч ных 

звес так, у пер шыя два га ды вай ны бы ло зні-

шча на 28 ты сяч брас таў чан яў рэй скай на-

цы я наль нас ці. Ты ся чы вяз няў вы во зі лі і рас-

стрэль ва лі за го ра дам, так са ма ў Бя ро заў-

скім ра ё не, ін шых за бі ва лі на мес цы, тут жа 

за коп ва лі. Як рас каз ва юць ка рэн ныя брас-

таў ча не, у 50-х, 60-х, 70-х га дах астан кі лю-

дзей так са ма зна хо дзі лі, вы во зі лі ку дысь ці. 

Але ра бі лі гэ та ці ха, амаль за сак рэ ча на. 

За раз жа ні хто і ўя віць не мог, што тут яшчэ 

ля жаць кос ці ты сяч ах вяр ха ла кос ту. Ня-

даў нюю су стрэ чу з жур на ліс та мі стар шы-

ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма Аляк сандр 

РА ГА ЧУК па чаў з гіс то рыі пы тан ня.

— На жаль, гэ та не ме та фа ра, што Брэст 

ста іць на кас цях. На мес цы пло шчы Ле ні на 

бы лі мо гіл кі ча соў Пер шай су свет най вай ны. 

У цэнт раль ным га рад скім пар ку спра ва ад 

дыс ка тэ кі ля жаць ня мец кія сал да ты, з ле ва-

га бо ку — вен гер скія вай скоў цы. Ня даў на па 

пра спек це Ма шэ ра ва ў ра ё не пом ні ка Афа-

на сію Брэсц ка му ўзня лі для пе ра па ха ван-

ня рэшт кі сал дат Вер мах та. Пад час рэ кан-

струк цыі Га рад ско га са ду сё ле та знай шлі 

сля ды па ха ван ня і ча ла ве чыя кос ці.

Мно га на ліч ва ец ца тра гіч ных ста ро нак 

у гіс то рыі ты ся ча га до ва га го ра да над Бу-

гам, асаб лі ва іх шмат у ХХ ста год дзі. Але 

тра ге дыя ге та ста іць асоб на ме на ві та з-за 

коль кас ці ах вяр. Зноў яна на пом ні ла аб са-

бе ця пер.

РАС КОП КІ
У са мым па чат ку го да на азна ча ную пля-

цоў ку прый шоў за бу доў шчык — чар го вы 

ін вес тар. Чар го вы, та му што гэ та не пер шая 

спро ба пры вес ці да ла ду квар тал у цэнт-

ры го ра да з на паў ба рач ны мі бу дын ка мі, 

ву ліч ны мі ту а ле та мі. Быў ужо італь я нец у 

2007 го дзе. Але з ім да га вор вы му ша ны 

бы лі ска са ваць, бо ін вес тар не вы кон ваў 

улас ных аба вя за цель стваў. Толь кі ў 2016 го-

дзе знай шоў ся но вы па тэн цый ны ін вес тар. 

Спат рэ біў ся час для вы ра бу пра ект на-каш-

та рыс най да ку мен та цыі, ін шых пад рых тоў-

чых ме ра пры ем стваў. І ў сту дзе ні бу даў ні чая 

кам па нія пры сту пі ла да ра бо ты. 17 сту дзе ня 

пад час пра клад кі кат ла ва на знай шлі пер-

шыя астан кі. Ужо 18 чыс ла гар вы кан кам 

звяр нуў ся ў Мі ніс тэр ства аба ро ны з ад па-

вед най прось бай. І хоць план по шу ка вых 

ра бот на год быў даў но за цвер джа ны, мі ніс-

тэр ства пай шло на су страч. Усе ра ней на ме-

ча ныя ра бо ты бы лі ад ме не ны, праз не каль кі 

дзён аса бо вы склад 52-га спе цы я лі за ва на га 

по шу ка ва га ба таль ё на Мі на ба ро ны быў у 

Брэс це. Лі та раль на ў пер шы ты дзень рас-

ко пак ста ла яс на, што ўсе па пя рэд нія раз лі-

кі-мер ка ван ні ні чо га не вар тыя. Бы ва лі дні, 

ка лі бай цы пад ні ма лі астан кі дзя сят ка мі, 

ледзь не сот ня мі за дзень.

— З са ма га па чат ку мы ве да лі, што мо-

жам на ткнуц ца на сля ды па ха ван няў, аб 

гэ тым быў па пя рэ джа ны ін вес тар, але та кой 

ліч бы ні хто не ча каў. На ват гіс то ры кі. Гэ та 

быў шок! — не ха вае эмо цый Аляк сандр 

Ра га чук.

ФОР МЫ 
ЎВЕ КА ВЕЧ ВАН НЯ

У гар вы кан кам та ды за пра сі лі кі раў ні коў 

яў рэй скіх аб шчын Брэс та. З імі бы лі аб мер-

ка ва ны да лей шыя дзе ян ні па ўве ка веч ван-

ні па мя ці. Гра мад скія ак ты віс ты ў цэ лым 

зга дзі лі ся з тым, што пра па ноў ваў га рад скі 

вы ка наў чы ка мі тэт. Га лоў нае, што мес ца 

па ха ван ня не трап ляе кан крэт на пад за бу-

до ву. Гэ та зна чыць, фун да мен ты бу дын каў 

не кла дуц ца на грунт, у якім да ня даў ня га 

ча су зна хо дзі лі ся кос ці. Ад лег ласць ад тран-

шэі-ма гі лы да бліж няй сця ны скла дае пяць 

мет раў. Тут не бу дзе гуль ня вых пля цо вак, 

на ват не бу дзе пар коў кі аль бо не ча га па-

доб на га. Толь кі зя лё ная тра ва.

Вось са зна кам аль бо аба зна чэн нем 

мес ца па ха ван ня трэ ба як след па ду маць, 

лі чыць стар шы ня гар вы кан ка ма. З ім нель-

га не па га дзіц ца. За раз, да рэ чы, мяс цо вая 

ўла да пра па нуе вы нес ці знак-ба рэль еф на 

пра спект Ма шэ ра ва. Гэ та ад на з ву ліц, якія 

аб мя жоў ва юць на зва ны квар тал, і га лоў ная 

ма гіст раль го ра да. На гэ тым мес цы знак бу-

дзе больш пры кмет ны і для га ра джан, і для 

ту рыс таў. А пом нік вяз ням ге та зна хо дзіц ца 

менш чым за сто мет раў ад на зва на га квар-

та ла. Маг чы ма, яго трэ ба аб на віць і ўдас ка-

на ліць аль бо на яго мес цы на огул па ста віць 

но вы. Па куль гэ тыя пы тан ні зна хо дзяц ца на 

ўзроў ні пра па ноў і ад кры тыя для аб мер ка-

ван ня. Ін вес тар «Пры буж ска га квар та ла» 

га то вы пра фі нан са ваць уве ка веч ван не ня-

він ных ах вяр фа шыз му.

ПЕ РА ПА ХА ВАЦЬ 
І ПОМ НІЦЬ

Астан кі бы лых жы ха роў го ра да бу дуць 

пе ра па ха ва ныя ў маі на Паў ноч ных мо гіл-

ках. Там, да рэ чы, ужо знай шлі спа кой астан-

кі з мес ца рас стрэ лу 350 яў рэ яў у Гер шо нах. 

Пра ект ме ма ры я ла рас пра цоў вае га рад ская 

ар хі тэк ту ра па да ру чэн ні кі раў ніц тва го ра да. 

Маг чы ма, гэ та бу дзе ней кая агуль ная ма гі ла 

з абел іс кам, якую аба зна чаць ар хі тэк тур ны-

мі фор ма мі. Пас ля та го як скон чац ца ра бо-

ты па экс гу ма цыі ўсіх астан каў, а так са ма 

шур фа ван не ўсёй тэ ры то рыі, ста не вя до-

мым дзень пе ра па ха ван ня. На цы ры мо нію 

змо жа прый сці кож ны, ка му не абы яка вае 

мі ну лае го ра да, хто за хо ча ўша на ваць па-

мяць ах вяр вай ны. Гэ тая кам па нія прой дзе 

за кошт срод каў га рад ско га бюд жэ ту. Да лу-

чыц ца, у тым лі ку да фі нан са ван ня, мо гуць 

усе ах вот ныя.

— Ця пе раш нія пры бо ры і тэх на ло гіі да-

юць маг чы масць вель мі дак лад на аб сле-

да ваць зям лю, — ска заў стар шы ня гар вы-

кан ка ма. — Мне прын цы по ва важ на, каб 

дзе ці ў пя соч ні цах не гу ля лі на кас цях. Та му 

і пра во дзіц ца та кая скру пу лёз ная ра бо та, 

аб сле ду ец ца кож ны сан ты метр зям лі. Усе 

астан кі лю дзей бу дуць уз ня тыя на па верх-

ню і на леж ным чы нам па ха ва ныя. Гэ та ж 

страш на, на ват уя віць і асэн са ваць цяж ка, 

што лю дзей стра ля лі ты ся ча мі і за коп ва лі 

абы-як, фак тыч на толь кі пры сы па лі.

х х х
Не дзе ў ін тэр нэ це пра міль гну ла пы тан-

не-раз ва жан не, звя за нае з ця пе раш ні-

мі брэсц кі мі рас коп ка мі: «Ня ўжо ні хто не 

спра буе ідэн ты фі ка ваць рэшт кі на прад мет 

свая ц тва?» На іў нае пы тан не. Ня ма ка му 

гэ та ра біць. Зні шча лі ж цэ лы мі сем' я мі. 

За бі ва лі ня мог лых ста рых і груд ніч коў-не-

маў лят. У гэ тым пек ле не за ста ло ся цё-

так-пля мен ні каў, стры еч ных бра тоў і сяс-

цёр. У кні зе «Па мяць. Брэст» ёсць спі сы 

12 ты сяч вяз няў-ах вяр ге та, тых, ка го ўда-

ло ся ўста на віць. Там зна чыц ца, на прык лад, 

11 ча ла век з проз ві шчам Вы соц кі. Маг чы-

ма, гэ та да лё кія сва я кі зна ка мі та га спе ва-

ка. Як вя до ма, дзед Ула дзі мі ра Вы соц ка га 

быў ро дам з Брэс та. З брэсц кіх Вы соц кіх не 

за ста ло ся ні ко га. Як і з сем' яў Авяр бу хаў, 

Балг ле яў, Голь дма наў, Пят руш каў, Шчад-

ра віц кіх, Ра па пор таў... Ня даў на раз маў ля-

ла з ма ла дой жан чы най, ба бу ля і дзя ду ля 

якой пры еха лі ад ра зу пас ля вай ны ў Брэст 

на ра бо ту. Ім пра па на ва лі на вы бар пус-

тыя яў рэй скія ква тэ ры з мэб ляй, по су дам, 

адзен нем. Яны за ня лі ад ну і ста лі жыць, 

як і ін шыя іх су се дзі... Я гэ та да та го, што 

ні ко лі не шко дзіць ве даць гіс то рыю свай-

го го ра да. Дый спра ва го на ру ця пе раш ніх 

га ра джан, іх аба вя зак — пры стой на ад-

даць да ні ну па ва гі лю дзям, што за гі ну лі ў 

1941—1942 га дах. І пом ніць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«Дзе ці ў пя соч ні цах на кас цях 
гу ляць не бу дуць»

ША ГАЛ У... РУ КАХ!
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У ра ё не бу доў лі.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

КА МУ ПАЭ ЗІІ? УСІМ!
Мінск ужо дру гі раз да лу чыў ся да між на род на га фес-

ты ва лю «Су свет ны дзень паэ зіі», што прой дзе 21 са-

ка ві ка ў 60 га ра дах 10 кра ін све ту.

Га лоў най пля цоў кай свя та ў бе ла рус кай ста лі цы бу дзе 

Дом Маск вы. Тут ад бу дзец ца вя лі кі паэ тыч на-му зыч ны кан-

цэрт з удзе лам му зыч ных гур тоў і лаў рэ а таў кон курс най част-

кі фэс ту, вы стаў ка-кір маш мас тац кай і ву чэб най лі та ра ту ры 

і бук кро сінг усля пую. Ува ход на ме ра пры ем ства бяс плат ны, 

але па жа да на мець з са бой кні гу на аб мен — з да маш няй біб-

лі я тэч кі аль бо на пі са ную ва мі, ка лі вы па чы на ю чы ці во пыт ны 

аў тар. Па ло ва кніг, якія пры ня суць на вед валь ні кі фес ты ва лю 

(ся род іх ча ка юц ца ў тым лі ку прад стаў ні кі Са ю за пісь мен-

ні каў Бе ла ру сі), бу дзе пе ра да дзе на даб ра чын на му фон ду 

«Бе лы бу сел» і тра піць да ма лень кіх па цы ен таў ан ка цэнт ра 

ў Ба раў ля нах, а так са ма да вы ха ван цаў да моў-ін тэр на таў у 

Ві лей цы і На ва град ку для дзя цей з цяж кі мі па ру шэн ня мі маў-

лен ня. Да рэ чы, на асоб ным стэн дзе бу дуць прад стаў ле ныя і 

сам вы да таў скія кні гі, на пі са ныя дзець мі з ан ка цэнт ра.

Акра мя та го, ар га ні за та ры пра па ну юць гас цям мност ва 

да дат ко вых ці ка ві нак і за баў: вы стаў ку жы вых скульп тур 

ад экс пе ры мен таль на га тэ ат ра-сту дыі «За ла ты рэ жы сёр» у 

су пра ва джэн ні са праўд най кель цкай ар фы, ін тэр ак тыў нае 

тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не, раз да чу скрут каў з прад ка-

зан ня мі на вер шах, су ве нір ны кір маш і ад мыс ло вую фо та зо-

ну. «Пры ходзь це, мы раз да дзім #усімпаэзіі», — за пэў ні вае 

ку ра тар фес ты ва лю ў Мін ску па эт ка Ган на БУХ ТА.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Прэм' е ра спек так ля «Мас так. Вяр тан не ў Ві цебск».


