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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.03 21.28 16.25
Вi цебск — 4.45 21.25 16.40
Ма гi лёў — 4.53 21.19 16.26
Го мель — 4.57 21.07 16.10
Гродна — 5.19 21.42 16.23
Брэст    — 5.28 21.35 16.07

Iмянiны
Пр. Ульяны, Антона, Валянціна, 
Васіля, Інакенція, Лук’яна, Сідара, 
Сысоя, Фёдара.
К. Макрыны, Вінцэнта, Марціна.

Месяц
Поўня 22 ліпеня. 
Месяц у сузор’і Стральца.
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Марыць кожная дзяўчына
Быць каханай... палавінайІ..
Каб найлепшым стаў дзень шлюбу…
І каб муж навек быў любым!
Мары збываюцца! 
Шаноўную каляжанку Ганначку 

ГАРУСТОВІЧ і яе абранніка Андрэя СТАТКЕВІЧА 
шчыра віншуем з вяселлем! Да ўсіх пажаданняў, што 
скажуць маладым сваякі, сябры і суседзі, далучаем 
свае: згоды і ўзаемнай павагі, разумення і дабрабыту! 

Хай у вашай сям’і пануе сапраўдная бе-
ларушчына, хай у паштовай скрын-
цы заўсёды будзе свежы нумар 
“Звязды”!
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1820 год — на ра дзіў ся (го рад Ма гі лёў) 
Аляк сандр Іо сі фа віч Кар ні ло віч, 

дзе каб рыст, ва ен ны гіс то рык, лі та ра тар. Аў-
тар 35 ра бот па гіс то рыі XVІІ-XVІІІ ста год дзяў, 
геа гра фіі, ста тыс ты цы, пуб лі ка цый гіс та рыч-
ных да ку мен таў. З 1820 го да дру ка ваў ся ў 
ча со пі се «Сын Оте чест ва», «Се вер ный ар-
хив», «Оте чест вен ные записки» і ін шых. Быў 
аб ві на ва ча ны ў шпі я на жы і за клю ча ны ў Пет-
ра паў лаў скую крэ пасць. Яму бы ло да зво ле на 
зай мац ца лі та ра тур най дзей нас цю. На пі саў 
23 за піс кі па пы тан нях пра мыс ло вас ці, ганд-
лю, рэ лі гіі, аду ка цыі, знеш няй па лі ты кі. Па мёр 
у 1834 го дзе.

1814 год — з'я віў ся на свет аме ры кан-
скі кан струк тар страл ко вай зброі 

Сэ мю эль Кольт. Вы най дзе ны ім рэ валь вер 
стаў сім ва лам эпо хі за ва я ван ня Дзі ка га За ха-
ду. У 1846 го дзе ва ен нае ве дам ства за мо ві-
ла Кольт у ты ся чу 
рэ валь ве раў для 
вай ны з Мек сі-
кай. Пас ля гэ та га 
кан струк тар ка-
зач на раз ба га цеў 
і ад крыў за вод у род ным Харт фар дзе. На 
Коль та зва лі ла ся сла ва, з'я ві ла ся на ват пры-
маў ка: «Гас подзь зра біў лю дзей воль ны мі, 
але роў ны мі іх зра біў Кольт». Па мёр Кольт 
у 1862 го дзе, не да жыў шы да 48 га доў. Але 
спра ва яго жы ве: ужо пас ля смер ці баць кі-за-
сна валь ні ка яго фір ма рас пра ца ва ла сла ву ты 
піс та лет 45-га ка ліб ру і не менш вя до мую 
він тоў ку М-16.

1943 год — на ра дзіў ся Юрый Пят ро віч 
Пад коў ка, бе ла рус кі спе цы я ліст 

па вы лі чаль най тэх ні цы, гас па дар чы дзе яч. 
Аў тар вы на хо дак у га лі не па вы шэн ня хут ка-
дзей нас ці пра цэ сар ных сіс тэм. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі СССР (1981).

Ян ка БРЫЛЬ, 
на род ны пісь мен нік 
Бе ла ру сі:

«Бу ду чы да лё ка ад до му, вель мі хо ра ша 
ба чыц ца на пла не це сваё род нае».

Су се дзі ку пі лі стрэль бу! Па доб на на 
тое, што трэ ба з ка ра о ке за вяз ваць.

Адэ са, у гас цях:
— Фі ма, та бе пяць ці шэсць лы жа чак 

цук ру?
— Тры, але каб я ба чыў.

Я ма ру па зна ё міц ца з жан чы най без 
ма тэ ры яль ных праб лем, і не з ка рыс лі-
вых мер ка ван няў, а прос та так: я яшчэ 
та кіх ні ко лі не су стра каў.

На пры ёме ў док та ра:
— Док тар, якія ле кі з'яў ля юц ца ад на-

ча со ва ан ты сеп ты кам, аналь ге ты кам і 
су праць за па лен чым срод кам?

— Га рэл ка, га лу бок.
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Па га ры зан та лі: Ні ку лін. Мар гу ноў. Гурт. Па ла. Акт. 
Здор. Ві цын. Мы за. «Ар лі». Гак. Кон ка. Ра дзі ма. Тар. 
Ава. Та ра. Марс. Пі рат. Ба ры тон. Ві но. Апе ка. Но на. Ка-
лаж. На маз. Са ва. Адэ сіт. Ка ну. Мкртчан. Заа парк.

Па вер ты ка лі: Кра ма раў. Пік. Дзі да. Мі на. Арол. 
Гі та ра. Ат лант. Дра ма. Стаж. Ну га. Ка рэ. Стэ ка. Улар. 
Ле ма. Сан. Ма рак. Во ін. Тур. Ба ба. Туз. Ві конт. Ажы на. 
Цэн зар. Том. Ва ро на. Ален та ва. На зоў нік.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«СКА РЫ НА АПЯ РЭДЖ ВАЎ 
СВОЙ ЧАС»

— Атры ман не ор дэ на Фран цыс ка 
Ска ры ны — вель мі знач ная для мя не 
па дзея. Але я тут жа ка жу, што гэ-
тую ўзна га ро ду атры маў не столь кі я, 
коль кі па чы наль нік бе ла рус ка га кні-
га дру ка ван ня, бо не бы ло б яго — не 
бы ло б і ўзна га ро ды. І асаб лі ва мя не 
ўзра да ва ла тое, што, раз гля дзеў шы 
ор дэн, я пра чы таў над піс па кру гу: 
«Фран цыск Ге ор гій Ска ры на». Я за 
та кое ра зу мен не зма гаў ся ка ля 45 
га доў! І да сён няш ня га дня ідзе не па-
трэб ная ба раць ба: ці на зы ваць на ша-
га пер ша дру ка ра толь кі Фран цыс кам і 
лі чыць ка то лі кам, або толь кі Ге ор гі ем і 
лі чыць пра ва слаў ным... Не каль кі дзе-
ся ці год дзяў на зад мне на во чы тра пі ла 
кры ні ца, якая свед чы ла, што пра ва-
слаў ная сям'я Ска ры наў у 1498 го дзе 
пры ня ла паў тор ны хрост у по лац кім 
кас цё ле імя свя то га Фран цыс ка, дзе 
гас па да ры лі і ву чы лі ла цін скай мо ве 
бер нар дзін цы. Яны, у ад роз нен не ад 
прад стаў ні коў ін шых ор дэ наў, не ска-
соў ва лі пер шае хры шчэн не, а лі чы лі 
яго та кім жа важ ным, як і дру гое. Та-
му і Ска ры на лі чыў ся бе і ка то лі кам, і 
пра ва слаў ным, а най перш — хрыс ці я -
 ні нам. Бо ён вы ка рыс тоў ваў кры ні цы 
ай цоў як ка та ліц кай, так і пра ва слаў-
най цэрк ваў, ці ка віў ся на ват лю тэ ран-
ствам і пе рад уні яц кі мі па мкнен ня мі, 
ка заў, што трэ ба зблі жаць пра ва слаўе 
з ка та лі цыз мам. І гэ тыя ска ры наў скія 
за клі кі ак ту аль ныя і сён ня: мы па він ны 
больш ак тыў на ду маць аб уза е ма ра-
зу мен ні.

Акра мя вы зна чэн ня ве ра выз нан-
ня ідуць спрэч кі ў да чы нен ні мо вы, 
з якой Ска ры на пе ра кла даў Біб лію: 
з цар коў на сла вян скай, ла цін скай, 
грэ час кай, ста ра жыт на яў рэй скай? 
У 1982 го дзе, ка лі я быў у Вя лі ка-
бры та ніі, мне тра піў у ру кі тэкст да-
сле да ван ня анг лій ска га ба га сло ва Э. 
Ген дэр со на, які прый шоў да вы сно вы, 
што Ска ры на ве даў усе гэ тыя мо вы 
і вы бі раў той ва ры янт, які яму най-
больш па ды хо дзіў. Або пры хо дзіў да 
спа лу чэн ня не каль кіх кры ніц.

Асо ба пер ша дру ка ра на столь-
кі маш таб ная, яд нае ў са бе столь кі 
кра ін, на ро даў, ве ра выз нан няў, што 
мне зда ец ца, ця пе раш ні Па па Рым скі 
(па во лі Ня бё саў так са ма Фран ці шак) 
мо жа пры ехаць на 500-год дзе вы дан-
ня Ска ры нам Псал ты ра, якое адзна-
чым 6 жніў ня 2017 го да. Бо апош нія 
па дзеі свед чаць, што Па па ці ка віц ца 
Бе ла рус сю: на кі ра ваў на ўра чыс тасць 
у Будс лаў свай го ад каз на га па слан-
ца. Ды ўво гу ле, ла гіч на ўя віць, што ў 
юбі леі возь муць удзел пер ша свя та ры 
абедз вюх цэрк ваў. У ма іх мро ях бу ду-
чае свя та мо жа аха піць усе мяс ці ны, 
звя за ныя з тым ці ін шым пе ры я дам 
жыц ця пер ша дру ка ра. Рас па чац-
ца яно мо жа ў Пад уі, дзе Ска ры на 
атры маў док тар скую сту пень, да лей 
пе рай сці ў Пра гу, Кра каў, Віль ню і, 
на рэш це, дай сці да По лац ка — ра-
дзі мы асвет ні ка.

Уво гу ле ж Ска ры на апя рэдж ваў 
свой час. У Віль ні ёсць дом па ву лі цы 
Дзі джоі (Вя лі кай), дзе зна хо дзі ла ся 
яго дру кар ня. Гэ та бы ла пер шая дру-
кар ня не толь кі на тэ ры то рыі бы ло-
га Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, але 
і ўся го ўсход ня га сла вян ства, уся го 
бу ду ча га Са вец ка га Са ю за. Там па-

ба чы лі свет «Ма лая па да рож ная кніж-
ка» і «Апост ал». Пры ня та лі чыць, што 
пер шая вый шла ў 1522 го дзе, але я 
пе ра ка на ны, што гэ та ад бы ло ся на 
год ра ней. Бо ў Ка пен га ге не за ха ваў ся 
эк зэмп ляр «Ма лой па да рож най кніж-
кі» з пас ха лі яй (ка лен да ром) на 1522 
год. А які сэнс змя шчаць ка лян дар на 
год, які ўжо па чаў ся? Гэ тым вы дан нем 
наш пер ша дру кар зра біў вя лі кі крок 
на пе рад, бо я не ве даю ін шых вы пад-

каў іс на ван ня ў Еў ро пе «кі шэн ных» 
вы дан няў на той час. І ця пер цал кам 
маг чы ма су мес на з лі тоў ца мі ад на віць 
Ска ры на ву дру кар ню ў Віль ні — на-
коль кі мне дня мі ста ла вя до ма, па сол 
Бе ла ру сі ў Літ ве Ула дзі мір Дра жын го-
ра ча пад трым лі вае та кую ідэю.

У ІМЯ ІН ТА РЭ САЎ 
БЕ ЛА РУС КАЙ ДЫ ЯС ПА РЫ

— У хут кім ча се ў Ін сты ту це куль ту-
ры Бе ла ру сі бу дзе ад ноў ле на му зей-
ная экс па зі цыя «Бе ла ру сы ў све це». 
Яе ад крыц цё бу дзе пры мер ка ва на да 
6-га з'ез да бе ла ру саў све ту, які ад бу-
дзец ца 23-24 лі пе ня ў Мін ску.

Экс па зі цыя гэ тая ўзнік ла на пры-
кан цы мі ну ла га ста год дзя ў На цы я-
наль ным на ву ко ва-асвет ным цэнт ры 
імя Фран цыс ка Ска ры ны, якім я та ды 
кі ра ваў. Там, у гіс та рыч ным до ме Ін-
бел куль та па ву лі цы Рэ ва лю цый най, 
15, са бра ла ся да во лі ба га тая і каш-
тоў ная ка лек цыя кар цін, скульп тур-
ных вы яў, тка нін, да ку мен таў, кніг, 
ін шых прад ме таў, па да ра ва ных на-
шы мі су ай чын ні ка мі з роз ных кра ін. 
Там мы пры ня лі ра шэн не ства рыць 
му зей «Бе ла ру сы ў све це» і вы даць 
у дзвюх част ках эн цык ла пе дыч ны да-
вед нік пад той жа наз вай: адзін пры-
свя ціць па меж жу, дру гі — да лё ка му 
за меж жу.

Пас ля та го, як Цэнтр Ска ры ны быў 
за кры ты, экс па на ты тра пі лі ў На цы я-
наль ны гіс та рыч ны му зей, але там не 
ака за ла ся па мяш кан ня для іх экс па на-
ван ня. І тут іні цы я ты ву пра явіў Ін сты-
тут куль ту ры Бе ла ру сі, ад даў шы пад 
та кую вы ста ву дзве пра стор ныя аў ды-
то рыі. Хоць шмат ча су ўжо ўпу шча на, 
і та му ад наў лен не экс па зі цыі па він на 
ад бы вац ца ў аў раль ным тэм пе. Я спа-
дзя ю ся, што ўсё атры ма ец ца.

Акра мя та го, за раз ства ра ец ца сайт 
«Бе ла рус кае за меж жа», на якім бу дзе 
па лі чка «Бе ла рус кая ды яс па ра». Так-
са ма там пла ну ец ца змя шчаць ма тэ-
ры я лы пра бе ла рус кія ма тэ ры яль ныя і 
ду хоў ныя скар бы, што зна хо дзяц ца за 
мя жой, і пра на шы гра мад ска-куль тур-
ныя су вя зі з ін шы мі кра і на мі.

У вы ні ку пра цы ў нас са бра ла ся 
вя лі кая ба за да ных, якая да ла маг-
чы масць ства рыць да вед нік «Су зор'е 
бе ла рус ка га па меж жа» — пра бе ла-
ру саў і ўра джэн цаў Бе ла ру сі, што жы-
лі і жы вуць у су сед ніх кра і нах. Ту ды 
ўвой дзе ка ля 1800 пер са на лій. Гэ та 
лю дзі, якія ста лі «до нар скай кры вёй», 
пра цу ю чы на ка рысць су сед ніх кра ін 
і на ро даў, і мы мо жам імі га на рыц-
ца. У да вед нік увой дуць дзяр жаў ныя 
дзея чы, вай скоў цы, ву чо ныя, дзея чы 
лі та ра ту ры і мас тац тваў і на ват адзін 
ра бо чы, на ра хун ку яко га не каль кі 
дзя сят каў вы на хо дак... Пры скла дан-
ні да вед ні ка нас у пер шую чар гу ці-
ка ві ла асо ба ча ла ве ка. «Су зор'е бе-
ла рус ка га па меж жа» бу дзе пер шым 
то мам вя лі ка га да вед ні ка «Бе ла ру сы 
ў све це», а ў дру гім то ме мяр ку ец ца 
аха піць да лё кае за меж жа. Маг чы ма, 
бу дзе ство ра на і трэ цяя част ка — пра 

слын ных на шчад каў на шых су ай чын-
ні каў за мя жой.

Ра бо та над эн цык ла пе дыч ным да-
вед ні кам за цяг ну ла ся на не каль кі га-
доў і бы ла шмат па кут най. За гэ ты час 
ад бы ва лі ся і ка міч ныя, і тра гіч ныя, і 
на ват дэ тэк тыў ныя гіс то рыі, на прык-
лад, ка лі пры вяр тан ні ма тэ ры я лаў 
з ад на го з вы да вец тваў у аў тар скі 
ка лек тыў пэў ная іх част ка — ка ля 80 
ар ты ку лаў — прос та знік ла. Да во-

дзі ла ся іх ад наў ляць. Але ця пер уся 
аў тар ская ра бо та ўжо за вер ша на. 
Да рэ чы, у рэд ка ле гію да вед ні ка ўва-
хо дзіць і га лоў ны рэ дак тар «Звяз ды» 
Аляк сандр Мі ка ла е віч Кар лю ке віч, які 
на пі саў най боль шую коль касць ар ты-
ку лаў для вы дан ня — пад сот ню. Я 
ду маю, што на пры кан цы ле та кні га 
па ба чыць свет.

ДЗЕ «ГІС ТА РЫЧ НАЕ 
МЫС ЛЕН НЕ» І ЧА МУ 
НЯ МА «НЁ МА НА»?

— Ле тась я браў удзел у «круг-
лым ста ле» ў Кра ка ве, пры све ча-
ным бе ла рус ка-поль скай спад чы не. 
І там іш ла сур' ёз ная га вор ка пра за-
ня сен не пра спек та Не за леж нас ці ў 
Мін ску ў спіс ар хі тэк тур ных пом ні каў 
ЮНЕС КА. Але ка ля цыр ка па ча лі 
ўзво дзіць гас ці ні цу «Кем пін скі», і з-за 
гэ тай шэ рай і без аб ліч най бу ды ні ны 
ан самбль пра спек та раз бу рыў ся. 
Но вы бу ды нак лі та раль на ціс не на 
гле да ча, і ка лі зір нуць у яго бок са 
скры жа ван ня з ву лі цай Каз ло ва, ад-
чу ва еш, што ве ліч ны пом нік на пло-
шчы Пе ра мо гі на та кім фо не прос та 
рас тва ра ец ца ў пра сто ры. Да та го ж 
на мес цы бу доў лі ста я ла пер шая ў 
Мін ску і, ба дай, у Бе ла ру сі зграб ная 
элект ра стан цыя. Яе ця пер збі ра юц ца 
пе ра нес ці ў ін шае мес ца, але ж гэ та 
бу дзе пра ява яў на не гіс та рыч на га 
мыс лен ня!

Апра ча гэ та га, ёсць яшчэ ад на з'я-
ва, якая мя не тур буе. Я ўсё жыц цё 
меў як клі ент да чы нен не да «Са юз-
дру ка». Ня даў на мне спат рэ бі лі ся 
не каль кі ну ма роў ча со пі са «Нё ман», 
дзе бы ла толь кі што на дру ка ва ная 
вель мі важ ная для мя не і ма іх ка лег 
пад бор ка ар ты ку лаў пра крыж Еў-
фра сін ні По лац кай. Я абы шоў ка ля 

двух дзя сят каў ша пі каў і крам і не 
знай шоў ні вод на га эк зэмп ля ра. Ка-
лі ж за пы таў у ма га зі не ка ля га лоў-
паш там та, коль кі эк зэмп ля раў яны 
там за маў ля лі, мне... ад мо ві лі ся ад-
каз ваць. Уда ло ся толь кі вы свет ліць, 
што на ват ка лі лю дзі пы та юц ца, іх 
адзін ка выя за мо вы не вы кон ва юць. 
Тое са мае да ты чыц ца і ве лі код ных, 
ка ляд ных, на ва год ніх паш то вак на 
бе ла рус кай мо ве: на кож нае свя та 
я на кі роў ваю 30-40 він ша ван няў за 
мя жу, але знай сці кла січ ны фар мат 
вель мі цяж ка, бо паў сюль пра да юц-
ца толь кі без гус тоў ныя, аля па ва тыя, 
вя лі кія і та му да ра гія псеў да паш тоў кі. 
Вось што-што, а «Плей бой» і роз ныя 
«мод ныя» мас коў скія вы дан ні ўсю ды 

ёсць, а «Нё ма на» і тым больш «По лы-
мя» ці «Ма ла до сці» — ня ма... Вось і 
куп ляй тут сваё!

Трэ ба бы ло б так са ма скарэкта-
ваць пра цу газетных кіёскаў па вы-
хад ных. Бо ка лі пры яз джа юць ту рыс-
ты, ім часам ня ма на ват дзе ку піць 
тыя ж паш тоў кі з ві да мі Мін ска. Трэ-
ба, каб у кож ным мік ра ра ё не ў су бо-
ту і ня дзе лю пра ца ваў ха ця б адзін 
ша пік.

«НА ША ЗА ДА ЧА — 
БРАЦЬ ЛЕП ШАЕ 

З ЗА ХА ДУ І УС ХО ДУ»
— На тэ ры то рыі Бе ла ру сі заўж-

ды мір на ўжы ва лі ся і пра ва слаў ныя, 
і ка то лі кі, і ўні я ты, і пра тэ стан ты, і 
му суль ма не, і іў дзеі. Па гля дзі це на 
бе ла рус кія мяс тэч кі: на ад ным ба ку 
пло шчы ста іць пра ва слаў ная царк ва, 
на дру гім — кас цёл, а ча сам яшчэ 
і сі на го га, і мя чэць. У нас не бы ло 
за фік са ва на вост рых вы пад каў ва ро-
жас ці па між кан фе сі я мі і на цы я наль-
нас ця мі. Усе мір на ўжы ва лі ся, ве да лі 
мо вы ад но ад на го. У пер шыя га ды 
са вец кай ула ды ў Бе ла ру сі бы лі ча-
ты ры дзяр жаў ныя мо вы: бе ла рус кая, 
рус кая, поль ская і яў рэй ская. Яшчэ 
князь Ві таўт пра во дзіў та кую па лі ты-
ку: ён не браў та та раў у па лон, а да-
ваў ім зям лю і за ах воч ваў шлю бы з 
про та бе ла рус ка мі. І ў вы ні ку гэ та га ў 
іх да мах за па на ва ла «мат чы на мо ва» 
(у лі та раль ным сэн се, бо іш ла ад жа-
но чай лі ніі): му суль ман скія свя шчэн-
ныя кні гі «кі та бы» пі са лі ся араб скі мі 
пісь мё на мі, але на бе ла рус кай мо ве! 
Гэ та, зда ец ца, адзі ны та кі вы па дак 
ся род му суль ман.

Я не па дзя ляю па про каў, што 
бе ла ру сы са ма воль на не ша ну юць 
сваю на цы я наль ную куль ту ру. Дзесь-
ці ў глы бі ні ду шы яны ёй га на рац ца. 
Прос та так скла ла ся, што гэ тая па-
мяць у нас раз мы та гіс то ры яй. Мы 
ўвесь час ува хо дзі лі ў су сед нія дзяр-
жаў ныя ўтва рэн ні: Кі еў скую Русь, 
Вя лі кае Княст ва Лі тоў скае, Рэч Па-
спа лі тую, Ра сій скую ім пе рыю, Са-
вец кі Са юз... Усё ні бы та сваё і ні бы та 
не сваё. Да та го яшчэ і рэ лі гій нае 
раз два ен не: ка лі ты пра ва слаў ны — 
зна чыць, рус кі, а ка лі ка то лік — зна-
чыць, па ляк...

Та кім чы нам, па коль кі мы зна-
хо дзім ся на па меж жы двух вя лі кіх 
куль тур ных мак ра рэ гі ё наў, За ха ду і 
Ус хо ду, на шая за да ча — браць леп-
шае і ад туль, і ад сюль. Нам па трэ бен 
сін тэз су свет ных тэн дэн цый з мяс-
цо вы мі, на род ны мі, на цы я наль ны-
мі тра ды цы я мі. Гла ба лі за цыя мя не 
па ло хае сва ёй ні ве лі роў кай ад мет-
нас цяў. Мне зда ец ца, што яе век не 
бу дзе доў гім, неш та ж аба вяз ко ва 
прый дзе ёй на зме ну. У ма ім пе ра ка-
нан ні, пас ля гла ба лі за цыі бу дзе — і 
ўжо на сту пае — кас мізм, кас міч нае 
мыс лен не і ўспры няц це Су све ту. 
Вось ня даў на ў Му зеі су час на га вы-
яў лен ча га мас тац тва бы ла вы ста-
ва на ша га фа то гра фа і аст ра но ма 
Вік та ра Ма лы шчы ца «Бе ла русь у 
аб дым ках зо рак». Пас ля яе ў мя не 
за ста ло ся ад чу ван не, што мы ў Кос-
ма се не ад ны.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Гэ тую ўзна га ро ду атры маў не столь кі я, коль кі 
па чы наль нік бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня, 
бо не бы ло б яго — не бы ло б і ўзна га ро ды.

Што-што, а «Плей бой» 
і роз ныя «мод ныя» 
мас коў скія вы дан ні ўсю ды 
ёсць, а «Нё ма на» 
і тым больш «По лы мя» 
ці «Ма ла до сці» — ня ма...

Я не па дзя ляю па про каў, 
што бе ла ру сы са ма воль на 
не ша ну юць сваю 
на цы я наль ную куль ту ру. 
Дзесь ці ў глы бі ні ду шы 
яны ёй га на рац ца.

Мы зна хо дзім ся 
на па меж жы двух вя лі кіх 
куль тур ных мак ра рэ гі ё наў, 
і на шая за да ча — браць 
леп шае і ад туль, і ад сюль.

Асо ба Ада ма Маль дзі са 
не па тра буе да дат ко ва га 

прад стаў лен ня. Ня даў на вы дат ны 
дзе яч бе ла рус кай куль ту ры быў 

уз на га ро джа ны ор дэ нам 
Фран цыс ка Ска ры ны. Спе цы яль на 

для «Звяз ды» Адам Іо сі фа віч 

па га дзіў ся па раз ва жаць 
пра вя лі ка га бе ла рус ка га 

асвет ні ка, перс пек ты вы 
раз віц ця бе ла рус кай на цыі, 

а так са ма па дзя ліў ся 
пла на мі і тым, 

што яго сён ня тур буе.

«МЫ ПА ВІН НЫ ДУ МАЦЬ «МЫ ПА ВІН НЫ ДУ МАЦЬ 
АБ УЗА Е МА РА ЗУ МЕН НІ»АБ УЗА Е МА РА ЗУ МЕН НІ»

Пер шы «Вiш нё вы 
фес ты валь» у Глы бо кiм

У Глы бо кiм упер шы ню прой-
дзе «Вiш нё вы фес ты валь», якi 
па вi нен стаць брэн дам не толь кi 
ра ё на, але i ўсёй Вi цеб шчы ны.

— Фэст прой дзе 21-27 лi пе ня. Пра-
гра ма «Вiш нё ва га фес ты ва лю» на-
сы ча на па дзея мi. У пры ват нас цi, 21 
лi пе ня прой дзе «Вiш нё вы кiр маш», 
по тым ад бу дзец ца ад крыц цё ку лi нар най вы ста вы «Вiш нё вы рай», 
за пра цуе вер нi саж, прой дзе прэ зен та цыя вi дэа фiль ма «Вiш нё-
вая мя це лi ца», — па ве да мi лi ў рай вы кан ка ме. — За пла на ва на 
пра вя дзен не на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыi. У рам ках фэс ту 
— ад крыц цё скульп ту ры «Вi шань ка», свя точ нае шэс це, кон курс 
«Вiш нё вая ка ра ле ва», «Вiш нё вая дыс ка тэ ка», кон курс ныя пра-
гра мы «Спар тыў ная вi шань ка», «Вiш нё вы ма ра фон», «Вiш нё выя 
вя чор кi» — з удзе лам чле наў клу баў па жы лых лю дзей.

Пра вя дзен не iн вес ты цый на га фо ру му да зво лiць пры цяг нуць 
у ра ён iн вес та раў. А агляд-кон курс пад вор каў «Вiш нё вае ба-
гац це» зро бiць ста ра жыт ны га ра док яшчэ больш пры го жым. 
Цi ка ва, што ў рам ках фэс ту ад бу дзец ца га шэн не паш то вай 
мар кi ў го нар «Вiш нё ва га фес ты ва лю» спе цы яль ным паш то-
вым штэм пе лем. Гэ та бу дзе зроб ле на на Глы боц кiм ра ён ным 
вуз ле паш то вай су вя зi. Яск ра вай па дзе яй ста не ўра чыс тая 
рэ гiст ра цыя шлю бу «Вiш нё вае вя сел ле». На цэнт раль най пло-
шчы бу дзе пра ца ваць «Го рад май строў», ня бё сы ўпры го жыць 
свя точ ны фе ер верк.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

Сядзі 

дома


