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Мар' і на ба ло та. У ся рэ дзі не 
трыц ца тых га доў гэ тае мес ца 
на кар це лю бан ска га краю бы ло 
па зна ча на як ад праў ная кроп ка 
не бы ва лых пе ра ўтва рэн няў. Дэ-
ма бі лі за ва ныя чыр во на ар мей цы 
аб' яд на лі ся тут у ка му ну і не ўза-
ба ве змя ні лі вы гляд не аб жы тай 
зям лі. Ба лот ныя аб ша ры рас сек-
лі пяць асноў ных ма гіст ра ляў, 
якія бы лі вы ка па ны з да па мо гай 
са ма га прос та га, пе ра важ на са-
ма роб на га ін стру мен та — драў-
ля ных рыд лё вак, аба бі тых жа ле-
зам. Глы бі ня ка на лаў — да ча-
ты рох мет раў, даў жы ня кож на га 
— больш за двац цаць кі ла мет-
раў. Цаг ля ны за вод, ле са піл ка, 
вуз ка ка лей ка, элект ра стан цыя, 
млын з'я ві лі ся ў гэ тых мяс ці нах 
упер шы ню. Не толь кі па лес кая 
ні зі на, але і жыц цё ту тэй ша га на-
сель ніц тва на бы лі но вы вы гляд, 
но вую якасць.

Па ча так па кла лі ка му на ры. 
Гэ та быў іх час. Час са праўд ных 
пра цоў ных подз ві гаў, не бы ва-
ла га эн ту зі яз му і ве ры ў не аб-
сяж ныя маг чы мас ці сва бод най 
пра цы.

Ле там 1933 го да ў скла дзе 
дэ ле га цыі пісь мен ні каў сю ды 
пры ехаў Ян ка Ку па ла. Чыр во-
на ар мей ская ка му на ба чы ла ся 
пес ня ру зна кам но ва га жыц ця 
па лес ка га краю. Лё сы, пра ца 
пе ра ўтва раль ні каў пры цяг ва лі і 
на тхня лі. У гэ тым жа го дзе, 29 
і 30 чэр ве ня, у га зе це «Звяз да» 
бы ла ўпер шы ню на дру ка ва на 
ку па лаў ская паэ ма «Над ра кой 
Арэ сай» — паэ тыч ны пом нік 
лю дзям і па дзе ям. Сам па эт пра 
на пі сан не паэ мы так згад ваў у 
ад ным з ін тэр в'ю: «Я яе пі саў у 
кал га се... Але ка лі я ехаў у гэ ты 

кал гас, я не ду маў пі саць. Паэ ма 
скла ла ся не ча ка на для мя не са-
мо га, ка лі я ўба чыў не звы чай ныя 
кант рас ты. Яшчэ 2-3 га ды та му 
тут бы ло не пра ход нае ба ло та, 
дрыг ва, дзе гі ну лі лю дзі... Ця пер 
гэ та ве лі зар ны кал гас».

Што па мя та юць сён няш нія 
жы ха ры краю ка му на раў пра 
пры езд сю ды пес ня ра, як ця пер 
ім жы вец ца і пра цу ец ца? З гэ-
тым пы тан нем на ша экс пе ды цыя 
ру шы ла з Лю ба ні ў глыб ра ё на. 
Лег ка вуш ка імк лі ва ля це ла па 
ас фаль та ва най да ро зе ўздоўж 
жыт нё вых, ку ку руз ных, буль бя-
ных па лет каў (кам фар та бель-
ны транс парт для па езд кі на 
бы лыя ба ло ты нам пра да ста віў 
спон сар — ды рэк тар аў та цэнт-
ра «Ат лант-М Уруч ча» Ар кадзь 

Ба біц кі). Гле дзя чы на ідэа льна 
роў ныя па лі і та кія ж лі ніі ме лі-
я ра цый ных ка на лаў, не ве ры лі, 
што тут па на ва ла не пра ход ная 
баг на. Вель мі да мес ца пры гад-
ва лі ся фак ты і ліч бы, з які мі нас 
азна ё мі лі ў Лю бан скім рай вы кан-
ка ме. Ме лі я ра ва ныя зем лі ра ё на 
з го да ў год да юць усё боль шы 
ўра джай. Апош нія два га ды зем-
ля ро бы збі ра юць больш за сто 
ты сяч тон збож жа. Прад бач лі ва 
пе рай шлі мяс цо выя гас па да ры 
на вы рошч ван не ку ку ру зы — ле-
тась гэ тая «не мяс цо вая» куль ту-
ра па поў ні ла схо ві шчы 36 ты ся-
ча мі тон зер ня. Пры но сіць плён 
і бла кіт ная ні ва: доб ра вя до мая 
ўсім бе ла ру сам пра дук цыя, вы-
ра шча ная ў рыб га се. У лю бан скіх 
во дах жы ве са мая вя лі кая ў Еў ро-
пе па пу ля цыя са моў. Рас каз чы кі 
дак лад на па каз ва лі рас кі ну ты мі 
ўшыр кі ру ка мі па ме ры асоб ных 
ры бін: паў та ра мет ра ад га ла вы 
да хвас та! Маш таб насць — вось 
чым ха рак тэр на мяс цо вае жыц-
цё. Ча го вар та ад на толь кі но ва-
бу доў ля — сві на комп лекс на 24 
ты ся чы га лоў!

«І хле бам і пра цай кут лю бы 
су стрэ не» — гэ ты паэ тыч ны ра-
док стаў наз вай вы ста вы, якая 
ў дзень пра вя дзен ня тур нэ ад-
кры ла ся ў Лю ба ні. Экс па зі цыя, 
су гуч ная тэ ме на шай па езд кі, 
бы ла да стаў ле на сю ды з фон-
даў Дзяр жаў на га лі та ра тур на га 
му зея Ян кі Ку па лы і Лю бан ска га 
му зея на род най сла вы. На план-
шэ тах — мност ва ар хіў ных здым-
каў, фо та ко пій ру ка пі саў і да ку-
мен таў, ста рыя вы дан ні. Усё гэ та 
пра Ку па лу, яго сяб роў-паэ таў, 
пра яго час і, без умоў на, пра Арэ-
су і ка му на раў. За гад чы ца на-
ву ко ва-экс па зі цый на га ад дзе ла 
Ку па лаў ска га му зея Ма рыя Барт-
ко ва пе рад ала ў дар Лю бан ска му 
му зею на род най сла вы кні гі пра 
пес ня ра.

Га лоў ны ар га ні за тар тур нэ, 
за гад чык ад дзе ла куль ту ры і 
аду ка цыі Лю бан ска га рай вы-

кан ка ма Ва сіль КАТ КА ВЕЦ 
пад крэс ліў, што па езд ка па ку па-
лаў скіх марш ру тах пра хо дзіць на 
Лю бан шчы не ў рам ках го да зем-
ля ка «Мне вы па ла шчас це тут 
на ра дзіц ца». Гэ ты пра ект аб' яд-
ноў вае мност ва вя до мых дзея чаў 
роз ных сфер вы твор час ці, на ву-
кі, куль ту ры. Як тут не пры га даць 
ус хва ля ва насць удзель ні ка тур нэ 
мінск ага юрыс та Сяр гея Буд ке-
ві ча, ка лі ён уба чыў на стэн дзе 
ся род па жоў клых здым каў трак-
та рыс таў-ка му на раў фо та свай-
го дзе да Сяр гея Коў бы? Та кая ж 
су стрэ ча з ар хіў ным фо та здым-
кам род на га ёй ча ла ве ка ча ка ла 
ў му зеі і мін скую паэ тэ су Анас та-
сію Ку ха рэн ку.

Уво гу ле, з ге ро я мі ку па лаў-
скай паэ мы «Над ра кой Арэ сай» 
звя за ны лёс мно гіх вы хад цаў з 
лю бан ска га краю і яго ця пе раш-
ніх жы ха роў. Жы хар ка вёс кі Ка-
му на ры Анас та сія Шар ма на ва 
на ра дзі ла ся ў 1922 го дзе. Ра зам 
з ус па мі на мі пра сваё дзя цін ства 
за хоў вае яна воб раз Ян кі Ку па-
лы. Быц цам бы ўча раш нюю па-
дзею, яск ра ва ўзгад вае пра зна-

хо джан не паэ та ў вёс цы. Рас каз-
вае, як той лю біў пры хо дзіць на 
ве ча ры ны, тан ца ваў, пад трым лі-
ваў пры пеў кі, як па важ лі ва звяр-
таў ся да прос тых лю дзей. За хо-
дзя чы на фер му, дзе ў тыя га ды 
пра ца ва лі і ста рыя, і ма ла дыя, 
Ку па ла, ві та ю чы ся, імк нуў ся ні-
ко га не аб мі нуць: «Доб ры дзень, 
дзяў ча ты-ма ла дзі цы!» А коль кі 
ці ка ва га чу лі ад яго ка му на раў-
цы і са мі рас па вя да лі паэ ту, ка лі 
ра зам ез дзі лі за сем кі ла мет раў 
на Арэ су, пла ва лі на чоў не, ву-
дзі лі ры бу...

Лі та ра тур ны па кой у вёс цы 
— гэ та са праўд ны му зей. На ват 
ёсць свой да свед ча ны эк скур-
са вод — Да ша ПЕ КАР, ву ча-

ні ца мяс цо вай ся рэд няй шко лы 
імя Ян кі Ку па лы. Яна рас ка за ла 
нам і пра мі ну лае, і пра су час нае 
свай го краю. Ка лі на школь ным 
дво ры ку ўдзель ні кі тур нэ фа та-
гра фа ва лі ся ка ля ўні каль най ка-
лек цыі ка мя нёў, на якіх па зна ча-
на бія гра фія Ку па лы, вуч ні да вя лі 
да нас сваё тлу ма чэн не наз вы 
вёс кі Ка му на (у гэ тай наз ве са-
бра лі ся пер шыя лі та ры слоў «Ку-

па ла Ад ной чы Мі ла гуч на Усла віў 
На шу Арэ су»).

Хтось ці, маг чы ма, за пя рэ чыць: 
маў ляў, дрэн на, што дзе ці пад мя-
ня юць га лоў ны змест сло ва «Ка-
му на». А я ска жу так: гэ та цу доў-
на, што яны звяз ва юць з Ка му най 
імя Ку па лы. Што вель мі важ на, 
бо ра ман ты ка і ге ра іч ны па фас 
тых ча соў ста лі паэ тыч ным да ку-
мен там гэ тай зям лі дзя ку ю чы ме-
на ві та Ку па лу. Сён ня над ра кой 
Арэ сай рас це-па ды ма ец ца но вае 
па ка лен не ро ду ка му на раў. У час 
тур нэ мы ба чы лі ўні каль ныя вы-
ста вы тво раў мяс цо вых умель цаў, 
на вед ва лі на род ную май стэр ню 
ткац тва «Мат руш ка», клуб на род-
ных тра ды цый «Вы то кі», бы лі на 
лі та ра тур най су стрэ чы ў ся рэд няй 
шко ле, на прэ зен та цыі аль бо ма 
«Ма ля ва ныя сны». З на род ных 
вы то каў, асве ча ных ку па лаў скім 
сло вам, вы рас та юць рэд кас ныя 
май стры. Але яшчэ больш важ на 
тое, што імя пес ня ра мяс цо выя 
лю дзі вы маў ля юць у ад ным пе-
ра лі ку з род ны мі ім ёна мі бы лых 
ка му на раў.

Пе рад па езд кай па ра ё не кож-
ны ўдзель нік лі та ра тур на-гіс та-
рыч на га тур нэ ма рыў уба чыць 
апе тую Ку па лам па лес кую рэч ку 
Арэ су. Але наш марш рут пра ля-
гаў толь кі бліз шы ро кіх ме лі я ра-
цый ных ка на лаў, ма ляў ні ча аб ля-
ма ва ных му ра жыс ты мі бе ра га мі. 
Не кра ну тае ме лі я ра та ра мі рэ-
чы шча ра кі ха ва ла ся ад по зір ку 
не дзе да лё ка за бяс кон цы мі па-
лет ка мі. І ўсё ж мы су стрэ лі ся з 
Арэ сай — ма ла дой, га ман лі вай, 
не спа кой най. «Арэ са» — так на-
зы ваў ся азда раў лен чы лет нік для 
школь ні каў. Там ад бы ла ся ці ка вая 
раз мо ва пра ко ліш нюю па езд ку 
Ян кі Ку па лы на Лю бан шчы ну. Пе-
рад мо лад дзю вы сту пі лі ўдзель ні кі 
тур нэ: док тар фі ла ла гіч ных на вук, 
пра фе сар, за гад чык ка фед ры Ін-
сты ту та жур на ліс ты кі Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Тац ця на 
Да са ева, кан ды дат гіс та рыч ных 
на вук, стар шы ня гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Аду ка цый ны цэнтр 
«Пост» Дзміт рый Кар пі е віч, кам-
па зі тар Іван Ра ман чук.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра.

АРЭ СЫ СВЕТ ЛЫ ЎСПА МІН
Па ма ляў ні чых мяс ці нах Лю бан ска га ра ё на пра лёг марш рут 
лі та ра тур на-гіс та рыч на га тур нэ «Ля Арэ сы ці хае ра кі...». Яно 
бы ло пры све ча на 80-год дзю вы ха ду паэ мы Ян кі Ку па лы «Над 
ра кой Арэ сай». Ар га ні за та ра мі гэ тай ванд роў кі ста лі ад дзел 
куль ту ры і аду ка цыі Лю бан ска га рай вы кан ка ма, рэ дак цый на-
вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да», дзяр жаў ны 
лі та ра тур ны му зей Ян кі Ку па лы.

У на род най май стэр ні тра ды цый на га ткац тва. Школь ні цы На та ша Кур-
чы на і Ма ры на Пу зе віч асвой ва юць пля цен не па ясоў пад кі раў ніц твам 
май стра Та ма ры Ак сен чык.

Bыданне паэ мы пес ня ра пра 
лю бан скіх ка му на раў вый шла ў 
мас коў скім дзяр жаў ным вы да-
вец тве мас тац кай лі та ра ту ры ў 
1933 го дзе.

Ву ча ні ца ся рэд няй шко лы імя Ян-
кі Ку па лы Да ша Пе кар — эк скур-
са вод лі та ра тур на га му зея.

Школь ны му зей ка мя нёў так са ма пры све ча ны паэ ме «Над ра кой Арэ сай».

Док та ра фі ла ла гіч ных на вук, пра фе са ра, за гад чы ка ка фед ры Ін сты ту та жур на ліс ты кі Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та Тац ця ну Да са еву за ці ка ві лі ўспа мі ны пра Ку па лу ста ра жы-
лаў Та ма ры Ха мі цэ віч, Анас та сіі Шар ма на вай, Тац ця ны Ка ва ле ні.

Ча кан ка ма нет 
i вы ра бы 
са шкла — 
сва i мi ру ка мi!

«Зор ныя» i iн шыя ўдзель нi кi i гос цi мiж на род на га фес-
ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скi ба зар у Вi цеб ску» пад час 
фэс ту змо гуць на ву чыц ца ча ка нiць ма не ты, паў дзель-
нi ча юць у ства рэн нi вы ра баў са шкла пад час май стар-
кла саў май строў з Укра i ны. Яны, як i ўмель цы з iн шых 
кра iн, «пра пi шуц ца» на кiр ма шы на род ных ра мёст ваў i 
мас тац тваў «За дзвiн скi кiр маш-2013», якi ад кры ец ца 10 
лi пе ня на тэ ры то рыi куль тур на-гiс та рыч на га комп лек су 
«За ла тое коль ца го ра да Вi цеб ска «Дзвi на». У роз ныя га-
ды пра вя дзен ня «ба за ру» гэ ты кiр маш, якi больш вя до мы 
як «Го рад май строў», на ве да лi Мi ка лай Бас каў, Ба рыс 
Ма i се еў, На дзея Баб кi на, Та ма ра Гверд цы тэ лi i iн шыя 
вя до мыя пер со ны. По тым яны шчы ра дзя лi лi ся з рэ пар-
цё ра мi сва i мi пры ем ны мi ўра жан ня мi. А ўмель цы, у сваю 
чар гу, не без го на ру рас каз ва лi аб тым, хто з «зо рак» што 
ў iх ку пiў i што па спра ба ваў зра бiць сва i мi ру ка мi пад час 
май стар-кла са.

Па вод ле слоў ка ар ды на та ра кiр ма шу Зоi Гарш ко вай, з 
роз ных кра iн ужо па сту пi ла больш за 600 за явак ад ах вот-
ных узяць удзел у кiр ма шы пад ад кры тым не бам. I боль-
шасць — ка ля 400 ча ла век — прад ста вяць вы ра бы на род най 
твор час цi.

Упер шы ню на кiр ма шы за пра цуе пад во рак гас цей з Лiт вы, дзе 
май стэр ства пра дэ ман стру юць ра мес нi кi з Лi тоў скай аса цы я цыi 
ста ра даў нiх умен няў i куль тур най спад чы ны «Свя та ўсiм». А лi-
тоў скiя ку ха ры, якiя пра цяг ва юць тра ды цыi на цы я наль най кух нi, 
за про сяць па каш та ваць стра вы. Ра сiй скiя ўмель цы пры ад кры юць 
та ям нi цы апра цоў кi бя рос ты i мас тац тва лас кут на га шыц ця.

Май стры з роз ных кра iн возь муць удзел у кон кур се разь бы 
па дрэ ве.

У пра гра ме пра вя дзен ня кiр маш на га «ма ра фо ну» i мiж на род ны 
фес ты валь дзi ця чай i мо ла дзе вай твор час цi «Вя сёл ка над Вi цеб-
скам», якi пры све ча ны яд нан ню на цы я наль ных куль тур. Гле да чы 
так са ма ўба чаць вы ступ лен нi ак ты вiс таў клу баў гiс та рыч най рэ-
кан струк цыi куль тур на-гiс та рыч на га комп лек су «За ла тое коль ца 
го ра да Вi цеб ска «Дзвi на». Пад час кiр ма шу пра вя дуць кан цэрт ную 
пра гра му «Су зор'е та лен таў» з удзе лам бе ла рус кiх ка лек ты ваў 
мас тац кай са ма дзей нас цi.

А 14 лi пе ня на тэ ры то рыi вы шэй на зва на га куль тур на га комп-
лек су ад бу дзец ца га ла-кан цэрт лаў рэ а таў мiж на род на га фес-
ты ва лю твор час цi iн ва лi даў «Вi цебск-2013» — свое асаб лi ва га 
«па ра лiм пiй ска га» «ба за ру» мас тац тваў.

Ня гле дзя чы на трыц ца цi гра дус ную спё-
ку на ста ды ё не ста лiч на га фiз куль тур на-
азда раў лен ча га комп лек су «Се раб ран ка» 
бы ло шмат люд на. Там пра хо дзiў што га-
до вы ме ма ры ял iмя Мi ка лая Каў бас кi. Пад 
гу кi ва ен на га ар кест ра iн ва лi ды-ка ля сач-
нi кi прак ты ка ва лi ся ў фi гур най яз дзе, ца-
ля лi дро цi ка мi ў мi шэнь для да ртса, ра бi-
лi за езд на не каль кi ты сяч мет раў, гу ля лi 
ў на столь ны тэ нiс i но вус — лат вiй скую 
раз на вiд насць бiль яр да... А на ўва хо дзе 
лю дзей су стра ка ла фо та вы ста ва «Ба гi ня 
жа ноц кас цi». Сло вам, iн ва лi ды-ка ля сач нi-
кi па каз ва лi на ўлас ным пры кла дзе, што 
жыць ак тыў на iм нi што не пе ра шка джае.

Сваю наз ву ме ма ры ял но сiць не да рэм на. 
На ра хун ку Мi ка лая Каў бас кi — ства рэн не 
пер ша га бе ла рус ка га та ва рыст ва iн ва лi даў. 
Паз ней ён жа быў пер шым ча ла ве кам, пры ка-
ва ным да ка ляс кi, яко га аб ра лi дэ пу та там Вяр-
хоў на га Са ве та Бе ла ру сi. Ка ра цей, гэ ты ча ла-
век не па са ваў пе рад уз нiк шы мi на яго шля ху 
цяж кас ця мi. А зма гаў ся з iмi. Пе ра ма гаў.

— Мы ар га нi зу ем гэ тае свя та не дзе ля вы-
ключ на спар тыў ных спа бор нiц тваў. Хо чам па-
ка заць усiм ах вот ным, што тыя, хто не мо жа 
ру хац ца без ка ляс кi, аб' яд на ны ад ной iдэ яй, ма-
юць моц ны дух, — раз ва жае стар шы ня са ве та 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Рэс пуб лi кан ская—
аса цы я цыя iн ва лi даў-ка ля сач нi каў» Ва лян-
цi на ГА ПОН. — Гiс то рыя ме ма ры я ла ад лiч вае 
ўжо пяць га доў. Што ад мет на, з кож ным ра зам 
удзель нi каў ста но вiц ца ўсё больш. Так, сё ле та 
да нас пры еха ла амаль паў та ры сот нi гас цей з 
усiх рэ гi ё наў кра i ны.

Больш за тое, ме ма ры ял даў но пе ра сяг нуў 
бе ла рус кiя ме жы. Па тра ды цыi, на ме ра пры-
ем ства за вi та лi гос цi з Лiт вы. Кi раў нi ком дэ-
ле га цыi на гэ ты раз стаў прад стаў нiк го ра да 
Алi ту са Ра лан дас Ба ра наў скас. Там ён уз на-
чаль вае мяс цо вы спар тыў ны клуб iн ва лi даў 
«Алi ту пiс», якi рэ гу ляр на ўдзель нi чае ў агуль-
на лi тоў скiх спа бор нiц твах.

— Сю ды пры еха лi ўча ты рох, — га во рыць 
ка пi тан лi тоў скай ка ман ды. — Удзель нi ча-
ем ва ўсiх вi дах спар тыў ных спа бор нiц тваў. 
На ра дзi ме ж ар га нi зоў ва ем раз на стай ныя 
тур нi ры ся род iн ва лi даў-ка ля сач нi каў. Ёсць у 
нас спарт сме ны, якiя ўдзель нi ча юць на ват у 
су свет ных спа бор нiц твах па лёг кай ат ле ты-
цы, бас кет бо ле... На жаль, па куль праб ле мы 
адап та цыi iн ва лi даў да на ва коль на га ася род-
дзя iс ну юць паў сюль — як у Бе ла ру сi, так i ў 
Лiт ве. Але яны па сту по ва вы ра ша юц ца. Так, 
за дзе сяць апош нiх га доў зроб ле на шмат ча-
го: на мно гiх ган ках з'я вi лi ся пан ду сы, ста ла 
ляг чэй ка рыс тац ца гра мад скiм транс пар там.

Тон свя ту за да ва лi вя до мыя пра фе сiй ныя 
спарт сме ны-па ра лiм пiй цы. Ся род iх — двух-
ра зо вая чэм пi ён ка све ту ў лыж ных гон ках 
Люд мi ла Ваў чок. На яе дум ку, для спарт сме на 
не мо жа быць дрэн на га на двор'я:

— Трыц цаць гра ду саў у це нi мя не не па-
ло ха юць. На ад ва рот, я заўж ды ста ра юся 
трэ нi ра вац ца ў кры ху эк стрэ маль ных умо вах 
— снег, дождж, спя ко та... I на ват удзел у сён-
няш нiм свя це я раз гля даю як ад ну з трэ нi ро-
вак. Зда вац ца не трэ ба нi ко лi, ня гле дзя чы нi 
на якiя аб ста вi ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.
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НА КА ЛЯС ЦЫ — ДА ПЕ РА МОГ!

Са лi гор скую ка ман ду па ра сон ра туе 
не толь кi ад даж джу.

«Па хва рэць» за «сва iх» пры хо дзi лi ўсёй сям' ёй.

Чыр во ная лі са, сі ні воўк 
і дзед-бе ла рус з'я ві лі ся 
на ву лі цы Ці мі ра зеў скай 
у Ма гі лё ве. Яр кія стыль ныя 
ма люн кі ўпры го жы лі 
звы чай ную цаг ля ную сця ну 
ад на го з прад пры ем стваў 
і ад ра зу ста лі сла ву тас цю 
го ра да. Лю дзі па ды хо дзяць, 
фа та гра фу юц ца 
на фо не ма ляў ні чай сця ны 
і дзя ку юць мас та ку, 
які за вяр шае сваю пра цу.

Ства рыў гэ тую пры га жосць 
Мак сім Са ма се віч, 20-га до-
вы сту дэнт з Ві цеб ска, бу ду чы 
ды зай нер. Гэ та ад бы ло ся па 
іні цы я ты ве кам па ніі «Будзь ма 
бе ла ру са мі!» і пры пад трым цы 
Ма гі лёў ска га гар вы кан ка ма.

Даў жы ня тво ра — больш за 
50 мет раў. Лі са і воўк, на спі-
нах якіх тры ма ец ца па се лі шча 
і яго жы ха ры, — гэ та гіс та рыч-
нае па лат но, якое аба зна чае 
рух жыц ця.

— Па вод ле ста ра жыт на га 
сла вян ска га ка лен да ра, — тлу-

ма чыць мас так, — мы з «па коя 
лі сы» пе ра хо дзім да «па коя 
ваў ка». Так што жы вём у эпо-
ху пе ра мен. І спа дзя ём ся, што 
гэ та да леп ша га.

Дзед у вы шы ва най ка шу лі 
з'яў ля ец ца ахоў ні кам Ма гі лё ва, 
ён аб ды мае і збе ра гае го рад. 
Пра цяг ма люн ка — ар на мент, у 

які ўпле це ны сло вы: «ра дасць», 
«жыц цё», «ко ла», «раз віц цё», 
«да ста так» і ін шыя. І вян чае кам-
па зі цыю ак ту аль ны сло ган: «З 
па ва гай да мі ну ла га, з го на рам у 
бу ду чы ню. Ма гі лёў — куль тур ная 
ста лі ца СНД і Бе ла ру сі 2013».

Га рад скія ўла ды абя ца юць 
не спы няц ца на ад ным твор чым 

экс пе ры мен це. У апош нія ме ся-
цы го рад лі та раль на за хліс ну ла 
ху лі ган ства ў сты лі гра фі ці: сце-
ны бу дын каў бяз лі тас на раз ма-
лёў ва юц ца не вы раз ны мі над пі-
са мі. Га ра джа не не за да во ле ны 
знеш нім вы гля дам да моў, ка му-
наль ныя служ бы скар дзяц ца на 
вы дат кі па пры бі ран ні і ра мон це, 

мі лі цыя ло віць «мас та коў» і 
штра фуе, а срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі ўга вор ва юць 
па во дзіць ся бе пры стой на і 
па ва жаць лю дзей і го рад.

У гар вы кан ка ме ж вы ра-
шы лі на кі ра ваць твор чую 
энер гію гра фі ціс таў у па зі-
тыў нае рэ чы шча. «Па лат но 
гіс то рыі ў сты лі гра фі ці» — 
пер шая спро ба, а блі жэй-
шым ча сам абя ца юць пра-
вес ці ма гі лёў скі фэст па 
стрыт-ар це. Сум ных сцен у 
го ра дзе яшчэ да стат ко ва, а 
хо чац ца ра дас ных фар баў.

Іло на ІВА НО ВА.
Фо та аў та ра

�Ад ста ра жыт ных ры ца раў на чыр во най лі се...Ад ста ра жыт ных ры ца раў на чыр во най лі се...

Куль тур ная ста лі цаКуль тур ная ста лі ца  ��

МА ГІ ЛЁЎ СКАЯ ГІС ТО РЫЯ Ў СТЫ ЛІ ГРА ФІ ЦІ

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

У Ор шы на ву лi цы Аст роў ска га 
з-за не асця рож на га 
ку рэн ня ў ква тэ ры 
эва ку i ра ва лi ка ля 
30 су се дзяў ку рыль шчы ка.

— Па жар у 2-па ка ё вай ква тэ ры на 
верх нiм па вер се шмат па вяр хо ва га до ма 
ад быў ся ка ля 7 га дзiн ве ча ра. Гас па дар 
ква тэ ры, 1931 го да на ра джэн ня, iн ва лiд 2 
гру пы, пра жы вае з жон кай. На мо мант уз-
нiк нен ня па жа ру ён зна хо дзiў ся ў ква тэ ры 
адзiн, а жон ка пай шла ў кра му, — па ве да-
мi лi ў Вi цеб скiм аб лас ным упраў лен нi 

па над звы чай ных сi ту а цы ях. — Су пра-
цоў нi кам МНС спа чат ку быў вы ра та ва ны 
гас па дар, а з су меж ных ква тэр эва ку i ра-
ва лi 4-х ча ла век. Пен сi я нер пас ля агля ду 
ра бот нi ка мi бры га ды хут кай ме ды цын скай 
да па мо гi быў шпi та лi за ва ны ў Ар шан скую 
га рад скую баль нi цу № 2 з атру чэн нем пра-
дук та мi га рэн ня, апё ка мi верх нiх ды халь-
ных шля хоў.

З-за та го, што га рэў бал кон на верх нiм 
па вер се, агонь рас паў сю дзiў ся ў пад да-
шка вае па мяш кан не i на дах до ма. Пло-
шча па жа ру пе ра вы сi ла 1000 квад рат ных 
мет раў.

Пад час ту шэн ня агню да дат ко ва бы лi 
эва ку i ра ва ны 26 ча ла век з ква тэр на 5-м 
па вер се з усiх 4 пад' ез даў до ма.

Аг нём знi шча ны дах на пло шчы больш 
як 1000 квад рат ных мет раў, аб га рэў бал-
кон, за ку ра ны сце ны i столь ква тэ ры i двух 
пад' ез даў... Ва дой, якая вы ка рыс тоў ва ла ся 
пры ту шэн нi, част ко ва бы лi па шко джа ны 
ква тэ ры 5-га па вер ха.

Пры чы на па жа ру — не асця рож насць 
гас па да ра пры ку рэн нi. Па мер шко ды ўста-
наў лi ва юць.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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З-за кур ца эва ку i ра ва лi дзя сят кi ча ла век

Бiз нес-ка а пе ра цыя... 
на фес ты ва лi

У Вi цеб ску пад час чар го ва га мiж на род на га фес ты ва лю 
мас тац тваў «Сла вян скi ба зар» ад бу дзец ца мiж на род ная 
вы ста ва-кiр маш «Ма лы бiз нес у фес ты валь ным Вi цеб ску». 
Сё ле та яна прой дзе ў 13 раз.

— Кiр маш — вы дат ная маг чы масць для жы ха роў i гас цей 
го ра да па зна ё мiц ца з пра дук цы яй фiр маў-вы твор цаў з роз ных 
рэ гi ё наў Бе ла ру сi, а так са ма з Ра сii. Ме ра пры ем ства прой дзе 
з 10 па 17 лi пе ня на трох пля цоў ках: у куль тур на-гiс та рыч ным 
комп лек се «За ла тое коль ца го ра да Вi цеб ска «Дзвi на», ка ля кан-
цэрт най за лы «Вi цебск» — ад ной са сцэ нiч ных пля цо вак «ба за-
ру», а так са ма на пе ша ход най ву лi цы Су во ра ва, — па ве да мi лi ў 
ар га нi за цый ным ка мi тэ це. — У вы ста ве возь муць удзел ка ля 40 
прад пры ем стваў з роз ных сфер вы твор час цi та ва раў на род на га 
спа жы ван ня. Прад пры ем ствы прад ста вяць жа но чае адзен не, вы-
ра бы з фут ры, абу так, хат нi тэкс тыль, крыш таль, га лан та рэй ныя 
вы ра бы i iн шае.

Для ўста наў лен ня ка а пе ра цыi па мiж ай чын ны мi i за меж ны мi 
прад стаў нi ка мi ма ло га i ся рэд ня га бiз не су ў Вi цеб скiм гар вы кан-
ка ме ад бу дзец ца бiз нес-кан фе рэн цыя «Дзяр жаў ная пад трым ка 
прад пры маль нiц тва. Да сяг нен нi i ме та ды да лей ша га раз вiц ця 
iнф ра струк ту ры пад трым кi прад пры маль нiц тва». На ме ра пры ем-
ства так са ма за про ша ны прад стаў нi кi ад мi нiст ра цыi Мас коў ска га 
ра ё на Санкт-Пе цяр бур га, Мас коў скай ганд лё ва-пра мыс ло вай 
па ла ты, дзяр жаў на га фон ду прад пры маль нiц тва Ка луж скай воб-
лас цi, Сма лен ска.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.
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