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Нашы го нар і сла ва
Ад чы гу нач най стан цыі Хо да сы 

да Мсці сла ва трэ ба ехаць яшчэ 15 
кі ла мет раў на аў то бу се. Пры ват ны 
пе ра воз чык Жо ра, які ўжо су стра кае 
цяг нік, пра па нуе нам да ехаць за 10 
ты сяч руб лёў: маў ляў, уся го на ты ся чу 
да ра жэй за аў то бус, за тое не трэ ба 
40 хві лін ча каць. Па га джа ем ся і ўяз-
джа ем у го рад пад гу кі рус ка га шан-
со на. «Спра ва пош та, зле ва — гас ці-
ні ца «Віх ра». Дом куль ту ры пры го жы, 

мо жа це па фа та гра фа ваць. Кас цё лы, 
цэрк вы, Зам ка вая га ра...» — ім гнен на 
ары ен туе нас сло ва ах вот лі вы Жо ра, 
які рады да па маг чы, да ве даў шы ся 
пра тое, што мы пры еха лі з Мін ска.

Каб хоць кры ху ад чуць го-
рад і пра нік нуц ца яго ат мас-
фе рай, вар та па чы таць эсэ 
Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча «Дыя-
мен та вы го рад». «Мсці слаў — 
кроп ля, аско лак люс тэр ка, у 
якім ад бі ва юц ца сон ца і зо ры 
і ўся ня прос тая гіс то рыя Бе ла-
ру сі. Го рад, які, зда ец ца, ні чым 
асаб лі вым не вы зна ча ец ца пе-
рад ін шы мі га ра да мі, якіх на 
Бе ла ру сі сот ні. Але па гля дзі-
це на яго — і ні бы ў фо ку се 
ада б'ец ца ў яго най гіс то рыі 
ўвесь наш го нар і на ша сла-
ва». Кла сік са праў ды мае ра-
цыю: у ста ра жыт ным го ра дзе 
за ха ва ла ся ня ма ла свед чан няў 
слаў най мі нуў шчы ны. Ме на ві-
та яны ва бяць сю ды ты ся чы 
ту рыс таў з усёй Еў ра зіі. Для 
іх, спе цы яль на да Го да гас цін-
нас ці, мяс цо выя ўла ды скла лі 
ка лян дар ту рыс тыч ных ме ра-
пры ем стваў, ку ды ўвай шлі як 
тра ды цый ныя, так і дзяр жаў-

ныя бе ла рус кія свя ты. Ад ной з са-
мых знач ных па дзей у Мсці сла ве 
з'яў ля ец ца Фес ты валь мас тац тваў 
імя за сна валь ні ка бе ла рус кай пра-
фе сій най му зы кі Мі ка лая Чур кі на. 
Фес ты валь пра хо дзіць ужо 12 га доў, 
і што год у ім бя рэ ўдзел ар кестр Мі-
ха і ла Фін бер га, пры яз джа юць і «зор-
кі» бе ла рус кай эст ра ды.

Але ж са праўд ная ці ка він ка Мсці-
сла ва — ры цар скі фэст, што ла дзіц-
ца тут ужо шэсць га доў за пар. Два 
дні ўвесь го рад жы ве ся рэд ня веч чам 

— кож ны аб' ект, уклю ча ю чы ганд-
лё выя па лат кі, кух ні, мес цы ад па-
чын ку, аформ ле ны ў ад па вед ным 
сты лі. Асноў ныя ме ра пры ем ствы 
— ры цар скія тур ні ры, вы ступ лен ні 
фольк-ка лек ты ваў і мно гае ін шае — 
пра хо дзяць на Зам ка вай га ры. Гэ та 
пом нік ар хеа ло гіі 20-мет ро вай вы-
шы ні. Ка лісь ці на ім вы сі ла ся не пры-
ступ ная крэ пасць, з усіх ба коў акру-
жа ная ва дой. Ідэа льнае мес ца для 
свя та эпо хі ры ца раў, якое, да рэ чы, 
сё ле та прой дзе 26—27 лі пе ня. «Ужо 
ця пер гас ці ні ца «Віх ра» поў нас цю 

за бра ні ра ва на расійскімі ту рыс та мі 
— гэ та амаль сот ня гас цей», — ка-
жа на чаль нік ад дзе ла ідэа ла гіч най 
ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо-
ла дзі Мсці слаў ска га рай вы кан ка ма 
На тал ля БІС КУП.

Зрэш ты, апроч «Віх ры», гас цей 
фес ты ва лю раз мя шча юць яшчэ ў 
80-мес най гас ці ні цы пры ад дзе ле 
аду ка цыі, спор ту і ту рыз му, двух 
сту дэнц кіх ін тэр на тах і, на пэў на, у 
са мых «ра ман тыч ных» апарт амен-
тах — у бу дын ку бы ло га спаль на га 
комп лек су ка ле гі у ма езу іц ка га кляш-
та ра XVІІ ста год дзя. А на тэ ры то рыі 
бы лой муж чын скай гім на зіі мно гія 
гос ці свя та раз бі ва юць па ла тач ны 
га ра док. Фэст на столь кі па пу ляр ны, 
што ле тась са браў ка ля 15 ты сяч на-
вед валь ні каў, і што год коль касць гле-
да чоў па вя ліч ва ец ца. Не дзі ва, што 
гэ тае свя та пры но сіць ра ё ну доб ры 
пры бы так: з 700 млн руб лёў, якія 
за ра бі лі ле тась уста но вы куль ту ры, 
300 млн прый шло ся на тыя два дні, 
што ла дзіў ся фэст.

Хо чаш жыць 
у «Па ры жы» — 
едзь у Мсці слаў!

Пад час ры цар скіх за баў ства раць 
ся рэд ня веч ную ат мас фе ру ў го ра-
дзе да па ма га юць не толь кі дэ ка ра-
цыі, але і са праўд ныя ар хі тэк тур ныя 
пом ні кі. Ка лі стаць у цэнт раль ным 
пар ку і пагля дзець ва кол ся бе па 
хо дзе га дзін ні ка вай стрэл кі, мож на 
ўба чыць са бор Аляк санд ра Не ўска-
га (ка жуць, пад ім іс нуе сіс тэ ма пад-
зем ных ха доў), бу ды нак муж чын скай 
гім на зіі (ця пер у за кан сер ва ва ным 
вы гля дзе ён ча кае ін вес та раў для 
рэ стаў ра цыі), езу іц кі ка ле гі ум, кар-
ме ліц кі кас цёл XVІІ ста год дзя... Па 
гіс та рыч ным цэнт ры рас пра ца ва на 
пе ша ход ная эк скур сія, пад час якой 
мож на пе ра хо дзіць ад ад на го гіс то-

ры ка-куль тур на га аб' ек та да дру го га 
лі та раль на «дзве ры ў дзве ры».

На прык лад, ана лаг мсці слаў скай 
па жар най ка лан чы за ха ваў ся толь кі 
ў Брэсц кай воб лас ці. Ёсць тут і аб са-
лют на ўні каль ны ля мус (двух па вяр хо-
вы бу ды нак з арач най га ле рэ яй у два 
па вер хі), і амаль 350-га до вая драў-
ля ная царк ва, па бу да ва ная без адзі-
на га цві ка. З гэ тай царк вой звя за на 
до сыць ці ка вая гіс то рыя. У са вец кія 
ча сы храм быў за ва ле ны ўгна ен ня мі. 
А ў жо ў наш час ад на мяс цо вая жы-
хар ка ўба чы ла сон, у якім Зба ві цель 
да ру чыў ёй ад на віць храм. Ра зам 
са ста рэй шай сяст рой яна пры вя ла 
царк ву ў па ра дак. Ця пер той жан чы-
не за 80 га доў, два га ды та му ады-
шла да Бо га сяст ра, а яна ўсё яшчэ 
да гля дае храм.

У кам па ніі ды рэк та ра Мсці слаў-
ска га ра ён на га гіс то ры ка-ар хеа ла-
гіч на га му зея Ула дзі мі ра Шы лян ко ва 
і на ву ко ва га су пра цоў ні ка Ва лян ці-
ны Ці маш ко вай кро чым па го ра дзе. 
Яшчэ ад на яго ад мет насць — за бу-
до ва га рад ско га цэнт ра XVІІІ — па-
чат ку XІX ста год дзя. За ха ва ла ся яна 
ад нос на доб ра, хоць знач ную част ку 
зні шчыў па жар. Ся род та го, што дай-
шло да на шых ча соў, бу дын кі бы ло га 
каз на чэй ства і зем скай упра вы і цэ лы 
квар тал ганд лё вых ра доў (ра ней яны 
зай ма лі два квар та лы). Тут бы лі як 
мі ні мум тры фо та атэлье, цы руль ня, 
кра мы... Ця пер у гэ тых збу да ван нях 
(кож нае з якіх, да рэ чы, мае су та рэн-
ні) жы вуць лю дзі. А не ка то рыя да мы 

за ха ва лі ад мет ныя наз вы: «Лон-
дан», «Па рыж», «Рым»... Ра ней 
бы ла та кая мо да — да ваць гуч-
ныя наз вы бу дын кам. Раз мя-
шча лі ся ў іх роз ныя ўста но вы: 
гас ці ні цы, бан кі. У «Па ры жы» 
сён ня, на прык лад, цы руль ня, а 
так са ма жы лыя ква тэ ры. Як ка-
жуць мяс цо выя жы ха ры, наз вы 
гэ тыя ўзні ка лі не прос та так — 
яны з'яў ля лі ся свед чан нем вы-
со кай куль ту ры го ра да.

Пом ні кі ча ка юць 
под ыху жыц ця

Пра бы лы роск віт свед чаць 
і ко ліш няя ганд лё вая пло шча, 
якая бы ла не толь кі эка на міч-
ным, але і ад мі ніст ра цый ным 
цэнт рам го ра да: тут ста я ла ра-
ту ша, і комп лекс бы ло га кляш-
та ра езу і таў з кас цё лам, ап тэ-
кай і ка ле гі у мам. Ця пер на бу-
ды нак кас цё ла, які спра ба ва лі 
рэ стаў ра ваць, але спы ні лі гэ тую 
спра ву на ня пэў ны час, сум на 

ўказ вае ўве ка ве ча ны ў пом ні ку пер-
ша дру кар і асвет нік Пётр Мсці сла вец 
(да рэ чы, у го ра дзе ёсць два пом ні кі 
зна ка мі та му зем ля ку). А на су праць 
яго бя лее бу ды нак ужо зга да най бы-
лой муж чын скай гім на зіі, дзе ў паз-
ней шы час зна хо дзіў ся пе дінс ты тут, 
які ся род ін шых скон чыў вя до мы бе-
ла рус кі па эт Ар кадзь Ку ля шоў.

А це раз да ро гу, за ко ліш нім каз на-
чэй ствам, ва чам ад кры ва ец ца неш та 
не зу сім зра зу ме лае — не тын ка ва ная 
цаг ля ная ве жа бы лой Тра ец кай царк-
вы, якая пе ра хо дзіць у фар ба ва ную 
бе лым і бла кіт ным ко ле ра мі бу ды ні-
ну са вец ка га ты пу з за кра та ва ны мі 
вок на мі. У гэ тым дзіў ным збу да ван ні 
зна хо дзіц ца му зей на ву чаль най уста-
но вы, бу ды нак якой ста іць ад ра зу за 
ім. Гэ та ко ліш няе па вя то вае ву чы лі-
шча. З 1870-х га доў і па сён ня тут ідзе 
ня спын ны на ву чаль ны пра цэс: пас ля 
ву чы лі шча бы ла і яў рэй ская шко ла, 
і ся рэд няя, якую, як свед чыць над-
піс на ад па вед най шыль дзе, скон чыў 
зна ка мі ты гіс то рык і ар хе о лаг Мі хась 
Тка чоў. Ця пер у яр ка-бла кіт ным бу-
дын ку змя шча ец ца бу даў ні чы пра-
фе сій на-тэх ніч ны ка ледж, тэ ры то рыя 
ва кол яко га ста ран на ўпры го жа на 
клум ба мі і роз ны мі скульп тур ны мі 
кам па зі цы я мі.

Шмат цу даў мож на су стрэць у 
Мсці сла ве і яго ва ко лі цах, пра якія ў 
ад ным ар ты ку ле і не рас ка жаш. Вар-
та ўба чыць не ве ра год най пры га жос-
ці кар ме ліц кі кас цёл XVІІ ста год дзя, 
вя до мы сва і мі ўні каль ны мі фрэс ка мі 
на свец кую тэ ма ты ку. Вы явы ад-
люст роў ва юць так зва ную «тру бяц-
кую раз ню» — за бой ства вой ска мі 
ца ра Аляк сея Мі хай ла ві ча га ра джан і 
ма на хаў. Асоб на вар тыя ўва гі Кры жа-
ў здві жан ская і Аляк санд ра-Не ўская 
цэрк вы, з які мі звя за ны га рад скія 
пад ан ні. Нель га аб мі нуць ува гай і 
мсці слаў скі му зей, што зна хо дзіц ца ў 
бу дын ку ко ліш няй паш то вай стан цыі. 
У ім ба га тая экс па зі цыя, але, ба дай, 
са мым ці ка вым экс па на там з'яў ля ец-
ца зной дзе ны ў ра цэ Віх ры са праўд ны 
ры цар скі шлем XV ста год дзя, яко га 
ня ма больш ні ў ад ным му зеі Бе ла ру сі 
і ўсёй Ус ход няй Еў ро пы.

Хо чац ца ве рыць, ма лень кі і ўтуль-
ны ка зач ны га ра док, што ста іць на 
шас ці па гор ках і амы ва ец ца больш 
чым дзя сят кам кры ніц, ка лісь ці зноў 
на бу дзе бы лую сла ву, — на прык лад, 
з атры ман нем ста ту са за па вед ні ка. 
Але для гэ та га яшчэ ня ма ла трэ ба 
зра біць: і ад на віць гіс та рыч ныя бу-
дын кі, і рас пра ца ваць га рад скую інф-
ра струк ту ру. Ві да воч на, што лю дзі, 
якія тут жы вуць, са праў ды лю бяць 
свой го рад і га на рац ца ім — не штуч-
на, а ад чыс та га сэр ца. І гэ та до рыць 
над зею.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Мінск — Мсці слаў — Мінск.

Аў тар выказвае па дзя ку Мсці-
слаў ска му рай вы кан ка му і Мсці-
слаў ска му гіс то ры ка-ар хеа ла гіч-
на му му зею за да па мо гу ў пад рых-
тоў цы ма тэ ры я лу.

Што лю дзі пі шуцьШто лю дзі пі шуць  ��

ЗА СТАЦ ЦА 
ЧА ЛА ВЕ КАМ... 

мож на, у тым лі ку, «дзя ку ю чы па ва зе 
да мо вы, да кні гі, да га зе ты»

Чыс тую праў ду ка жуць пра мі ну лую зі му: прый шла поз на, сыш ла ра на 
— ні ко му не збры дзе ла... Хоць асоб ным ка бе там, мо жа, і крыўд на бы ло: 
не па спе лі па фар сіць, свае фут ры «вы гу ляць».
«Нам бы іх кло па ты!» — па ду мае нех та. А то і на пі ша...

«На дзі віц ца не ма гу, якую страш ную сі лу мае га рэл ка! Гэ та ж трэ ба: меў 
ча ла ве ча гро шы, пра цу, сям'ю, зда роўе, сяб роў, а «пад сеў» на яе, пра кля тую, 
і стра ціў усё. А га лоў нае — ча сам не ра зу ме еш, ад куль што ўзя ло ся: дзе ці як 
дзе ці бы лі — ха дзі лі ў са док, у шко лу, слу жы лі ў вой ску... А по тым, гля дзіш, 
тра пі лі ў ней кія аб ста ві ны, у ней кую кам па нію — і пі шы пра па ла: нар маль нае 
жыц цё скон чы ла ся, па ча ло ся спаў зан не ў ба ло та», — пі ша спа да ры ня Лі дзія 
Лук' я на ва з Ла гой шчы ны.

«Што са мае крыўд нае, — лі чыць яна, — сяб роў, «спа да рож ні каў» на гэ тым 
шля ху мож на знай сці не толь кі не дзе на ву лі цы. У мно гіх і до ма ця пер ідзе «вя сё-
лае» жыц цё, ра кою ця чэ га рэ лі ца. Я ча сам дзі вам дзіў лю ся, на коль кі гэ тыя лю дзі 
друж ныя! Як толь кі адзін раз жы вец ца дзе на бу тэль ку, ад ра зу ня се ў кам па нію, 
каб для па чат ку хоць па чар цы глы нуць. А по тым мож на шу каць яшчэ, не дзе 
вы прош ваць, а то і крас ці».

«Не ка лі ў мо дзе бы лі раз мо вы на тэ му «Ка лі б ды рэк та рам быў я...». Маў ляў, 
што зра біў бы? Да мя не з та кім пы тан нем ні хто не па ды хо дзіў, — пі ша спа да-
ры ня Але на Ва сі леў ская з Лю бан шчы ны, — але ска жу. Я перш-на перш аб'-
яві ла б вай ну са ма гон шчы кам. А тых участ ко вых, якія ро бяць вы гляд, што не 
ве да юць ні ад ра соў іх, ні кро пак збы ту, не тры ма ла б на пра цы ні вод на га дня. 
А вось тым, хто вы кры вае па доб ныя ла вач кі, да ва ла б са мыя вя лі кія прэ міі і 
на ват уз на га ро ды.

Нех та мо жа ска заць, што гэ та 
не па на цэя і той, хто моц на за хо-
ча, ней кую атру ту зной дзе. Але 
ж, ка лі б менш бы ло са ма гон-
шчы каў ды кро пак па про да жы, 
мо жа, хоць нех та за ста ваў ся б 
цвя ро зым. І гэ та ста ла б вя лі кай 
ра дас цю для яго сям'і, для дзя-
цей. А то коль кі слёз пра лі ва ец ца 
з-за гэ та га зя лё на га змея!»

«І тут вось што дзіў на, — пра цяг вае спа да ры ня Але на. — Зда ра ец ца, сту пае 
ча ла век на кры вую да рож ку, дык ня хай бы ж па гля дзеў на тых, хто на пе ра дзе 
ў яго, ку ды яны прый шлі, ча го да маг лі ся, што ма юць, а по тым па ду маў: хо ча ён 
та го са ма га ці ўсё ж не? І што мо жа зра біць, апроч та го, як пла кац ца на жыц цё, 
на лёс, на аб ста ві ны і ві на ва ціць... Ды ка го за ўгод на, толь кі не ся бе!»

Свед чан нем та му і ліст з Ві цеб ска. Спа дар Кан стан цін Кар ня люк рас па вя дае 
ў ім аб раз мо ве з сы нам зна ё мых. На пы тан не, ча му той не пра цуе, пра гу чаў 
ад каз: цяж ка, маў ляў, па да браць са бе год нае мес ца... Пры чым, як вы свет лі-
ла ся, спе цы яль нас ці ў хлоп ца ні я кай: год та му яго ад лі чы лі з пер ша га кур са 
ўні вер сі тэ та... Хо ча зноў па сту паць. А па куль — ма ла ды і зда ро вы — ся дзіць на 
шыі ў баць коў. «Горш за тое, — як пі ша чы тач, — ні коль кі не кам плек суе, бо ў 
служ бу за ня тас ці на ват не звяр таў ся: маў ляў, ні чо га доб ра га там не пра па ну юць. 
Зна чыць, трэ ба ча каць, па куль зной дзец ца доб ры дзядзь ка, па куль улад куе на 
«год нае мес ца»... Трэ ба ра зу мець, та кое, каб ні чо га не ра біць, а гро шы атрым-
лі ваць — і па жа да на шмат. Бо жа дан ня пра ца ваць у ча ла ве ка ня ма, а вось 
фа на бэ рыі — хоць на цэ лы полк...».

«На жаль, та кіх вось лю дзей ся род мо ла дзі шмат, — мяр куе спа дар Кар ня-
люк. — У Бе ла ру сі зарэгістраваны ты сячы гра ма дзян пра ца здоль на га ўзрос ту, 
якія ні дзе не пра цуюць. А коль кі яшчэ скры тых утры ман цаў, якіх кор мяць баць кі, 
жон кі, дзе ці? А коль кі тых, якія не ку ды хо дзяць, каб... ад быць дзень да ве ча ра, 
каб па ма рыць там: «Дзе б ні пра ца ваць, толь кі б не пра ца ваць». Бо ў мно гіх 
ця пер вы пра ца ва ла ся ад на ра дасць — ра дасць спа жы ван ня. Лю дзі ня рэд ка 
бя руць крэ ды ты, ула зяць у даў гі зу сім не за дум ва ю чы ся, як вяр таць тыя гро шы. 
На пэў на, зноў спа дзя юц ца: зной дзец ца ней кі дзядзь ка...

А я лі чу, што трэ ба пра ца ваць заў сё ды. Мне на ват зда ец ца, што ра бо та вы-
пра цоў вае асаб лі выя гар мо ны, здоль ныя па вы шаць жыц цё вы то нус. У вы ні ку 
той, хто пра цуе, заў сё ды ма ла ды.

У мя не вы клі ка юць глы бо кую па ва гу пен сі я не ры, якія на ват у свае са лід ныя 
га ды зна хо дзяць за ня так, пра цяг ва юць пра ца ваць, бо ра бо та, лю бі мая спра ва 
здоль ны пры но сіць не толь кі за ро бак, але і сіл ка ваць ду шу. На мой по гляд, шчас-
це ча ла ве ка зу сім не ў тым, каб ні чо га не ра біць. А та му хлоп цаў ды дзяў чат, 
якія цэ лы мі дня мі ся дзяць за кам п'ю та ра мі, на бы ты мі за баць коў скія гро шы, я 
прос та не ра зу мею».

Пра цяг тэ мы ў ліс це спа да ры ні Іры ны Руд коў скай з Ган ца віч чы ны: «Вяс-
ной ва кол нас столь кі ха раст ва!.. Му сіць, як ні ко лі! — пі ша чы тач ка. — Асаб лі ва 
пры ем на гля дзець на мо ладзь, на на шых юна коў і дзяў чат. Пры го жыя по ста ці, 
тва ры, ва ла сы, да брот нае адзен не, абу так, гэ тыя смарт фо ны, план шэ ты...

Але ж, ка лі пры слу хац ца ча сам да іх раз моў... Ма цю ка юц ца ці не ўсе, пры-
чым без дай пры чы ны!..

І ад куль гэ та бя рэц ца, пы таць не трэ ба. Ты по вы прык лад. Вяс на, на па лях, на 
га ро дах ру пяц ца вяс коў цы — са дзяць буль бу. За ка нём, якіх у вёс ках усё менш 
і менш, ня спеш на ідзе гас па дар. Зда ва ла ся б, яны па він ны быць най леп шы мі 
сяб ра мі: ты кор міш кань ка, ён — ця бе. Дык жа не! Не пе ра даць, коль кі бру ду 
вы льец ца на бед ную жы вё лі ну, па куль гас па дар уза рэ ага род!.. І не адзін жа ён 
там пра цуе: сле дам — жан чы ны, дзе ці, гэ та яны кла дуць у ба роз ны буль бач ку. 
А за ад но — ву чац ца: і араць, упраў ляц ца з ка нём, і... ма цю кац ца».

«Ура чу, каб па ста віць пра віль-
ны ды яг наз фі зіч на хво ра му, ча-
сам да стат ко ва па гля дзець на 
яго язык, — пі ша Іры на Мі хай-
лаў на. — Каб па знаць ду хоў ную 
не мач ча ла ве ка, да стат ко ва па-
чуць, што вы маў ляе яго язык. Ча-
ла век, які брыд ка сло віць, пус та-
сло віць, не мо жа быць доб рым, 
спа гад лі вым, чу лым. І па цвяр джэн нем гэ та му стан су час на га гра мад ства, дзе 
ра зам з коль кас цю слоў на га бру ду рас туць не цяр пі масць і зло. А між тым Ісус 
Хрыс тос ву чыў: не тое апа гань вае ча ла ве ка, што ўва хо дзіць у вус ны, а тое, што 
з іх вы хо дзіць. Лю дзі да рос лыя пры гэ тым — у ад ка зе не толь кі за ся бе, але і за 
дзя цей, якія так лёг ка «пад бі ра юць» і доб рае, і дрэн нае».

Ёсць у по шце і ад каз на пы тан не, як з гэ тым зма гац ца. Пры нам сі, у Ча ву сах 
па іні цы я ты ве пры хо да Свя та-Уз ня сен скай царк вы ўжо два га ды пра хо дзіць 
ак цыя «Ска жам брыд ка слоўю НЕ!». Про та і е рэй ай цец Мі ка лай і па моч нік 
бла га чын на га спа дар Ва ле рый Гаў рыш (доб ра вя до мы чы та чам «Звяз ды» 
па «праў дзі вых і вя сё лых гіс то ры ях...», па ліс тах і вер шах) узя лі за пра ві ла 
су стра кац ца з вуч ня мі ста рэй шых кла саў, са сту дэн та мі, вес ці за ці каў ле ныя 
раз мо вы аб куль ту ры, дэ ман стра ваць ві дэа ма тэ ры я лы. «Да рэ чы, рых ту ю чы 
іх, — па ве дам ляе Ва ле рый Мі ка ла е віч, — я су тык нуў ся з да сле да ван ня мі 
ву чо ных, у якіх да каз ва ец ца, што брыд кія сло вы не га тыў на ўплы ва юць на 
клет кі жы вых ар га ніз маў, у тым лі ку і ча ла ве ка. Ва да, ас но ва клет кі, на якую 
ўздзей ні ча лі ма цю ка мі (і з якой на 80% скла да ец ца ча ла век), мя няе сваю 
струк ту ру. Дык ці вар та та ды здзіў ляц ца, што ў лю дзей (у тым лі ку і дзя цей) 
без ліч роз ных хва роб?»

«Ня даў на, у лю тым, я ад зна чыў 50-год дзе свай го афі цый на га сяб роў ства са 
«Звяз дой», хоць чы таць гэ тае вы дан не стаў на мно га ра ней», — пі ша спа дар 
Ула дзі мір Го луб з Мін ска. І ў свае 67 пры зна ец ца: «Лі чу, што, дзя ку ю чы ме на ві та 
па ва зе да бе ла рус кай мо вы, да кні гі, га зе ты мне ўда ло ся за стац ца ча ла ве кам 
у доб рым сэн се гэ та га сло ва».

Хо чац ца ве рыць, што такую ж вы сно ву змо гуць зра біць і ін шыя чы та чы 
«Звяз ды», якія ве да юць, што сло ва — гэ та ўчы нак, што ім і са праў ды «...мож но 
спасти», «...мож но полки за со бой повести», мож на неш та змя ніць — у ад но сі нах, 
у жыц ці і, вя до ма ж, у сва ёй га зе це. Пры нам сі, на ша пад піс чы ца (з 1975 го да! 
Зды ма ем ка пя люш, як той ка заў) Ка ця ры на Анд рэ еў на Пят ро ва з Ма ла дзеч на 
па лі чы ла, што ў мі ну лым 2013 го дзе вый шла 245 ну ма роў «Звяз ды» — а абя ца лі, 
маў ляў, больш... Зна чыць, па тлу мач це, ча му так?

Гэ та не скла да на: га зе та і са праў ды вы дан не што дзён нае — вы хо дзіць пяць 
ра зоў на ты дзень. Пры чым (тэх на ло гія...) у па ня дзе лак мы ро бім ну мар на аў-
то рак, у аў то рак — на се ра ду...

Але ж ка лі на чац вер, на прык лад, вы па дае ней кае афі цый нае свя та, дзень 
не пра цоў ны, — зна чыць, да пад піс чы ка га зе та не дой дзе і вы пус каць яе ня ма 
сэн су... Да та го ж, не вый дзе ну мар і ў пят ні цу, бо ў той жа агуль ны вы хад ны, 
згод на з Пра цоў ным ко дэк сам, рэ дак цыя не пра ца ва ла...

Ін шы мі сло ва мі, нас, га зет чы каў (не толь кі су пра цоў ні каў «Звяз ды», але 
і ўсіх ін шых вы дан няў), не пры раў на ва лі (пры нам сі, па куль) да па жар ных 
аль бо ўра чоў «хут кай да па мо гі», не аба вя за лі пра ца ваць у вы хад ныя. Але 
ж тое, што чы та чам гэ та га ха це ла ся б, не мо жа не ўсцеш ваць, бо тэ ле ба-
чан не — тэ ле ба чан нем, ін тэр нэт — ін тэр нэ там, а га зе та, атрым лі ва ец ца, 
па трэб на не менш.

Так, па вод ле чы тац кіх пісь маў, бы ло не ка лі, так ёсць. І ня хай так бу дзе! Пі-
шы це.

Ва лян ці на ДОЎ НАР
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У Бе ла ру сі зарэгістраваны ты сячы 
гра ма дзян пра ца здоль на га ўзрос ту, 
якія ні дзе не пра цуюць. А коль кі 
яшчэ скры тых утры ман цаў, якіх 
кор мяць баць кі, жон кі, дзе ці?

Ча ла век, які брыд ка сло віць, 
пус та сло віць, не мо жа быць 
доб рым, спа гад лі вым, чу лым. 
І па цвяр джэн нем гэ та му стан 
су час на га гра мад ства, дзе ра зам 
з коль кас цю слоў на га бру ду рас туць 
не цяр пі масць і зло.

Год гас цін нас ці: вы ву ча ем марш ру тыГод гас цін нас ці: вы ву ча ем марш ру ты  ��

РЫ ЦА РЫ ЗБІ РА ЮЦ ЦА РЫ ЦА РЫ ЗБІ РА ЮЦ ЦА 
НА ЗАМ КА ВАЙ ГА РЫНА ЗАМ КА ВАЙ ГА РЫ
Якія дзі во сы Якія дзі во сы 
ха ва юц ца на са мым ус хо дзе Бе ла ру сіха ва юц ца на са мым ус хо дзе Бе ла ру сі

Мсці слаў су стрэў но вы мі шмат па вяр хо ві ка мі, па бе ле ны мі і пад-
рэ за ны мі дрэ ва мі. Шчы ра ка жу чы, не вя ліч кі рай цэнтр на са май 
мя жы з Ра сі яй пры ем на здзі віў. Зрэш ты, гэ та ця пер ён не вя ліч кі, 
а бы лі ча сы, ка лі го рад быў цэнт рам Мсці слаў ска га княст ва, а 
паз ней — ва я вод ства, у склад яко га ўва хо дзі лі Ма гі лёў скі, Кры-
чаў скі, Ча вус кі, Чэ ры каў скі па ве ты... Не дзі ва, што дзя ку ю чы 
ба га тай гіс то рыі Мсці слаў на зы ва юць «бе ла рус кай Віль няй» ці 
«бе ла рус кім Суз да лем».

Ба дай, са мы ці ка вы экс па нат 
у му зеі — зной дзе ны ў ра цэ 
Віх ры са праўд ны ры цар скі 
шлем XV ста год дзя, яко га 
ня ма больш ні ў ад ным му зеі 
Бе ла ру сі і Ус ход няй Еў ро пы.

Не ка то рыя да мы за ха ва лі 
ад мет ныя наз вы: «Лон дан», 
«Па рыж», «Рым»... Як ка жуць 
мяс цо выя жы ха ры, гэ тыя 
наз вы ўзні ка лі не прос та так 
— яны з'яў ля лі ся свед чан нем 
вы со кай куль ту ры го ра да.

Царк ва Аляк санд ра Не ўска га.

«Гіс та рыч ная» наз ва 
бу дын ка «Па рыж» 
за хоў ва ец ца 
і ця пер.

Юны Пётр Мсці сла вец указ вае на комп лекс 
езу іц ка га кляш та ра, ні бы ў спа дзяванні 
на яго рэ стаў ра цыю.

Кас цёл ор дэ на кар ме лі таў здоль ны ўпры го жыць лю бую ста лі цу.

Пе ра мож ца чэм пі я на ту Бе-
ла ру сі па ха кеі стаў вя до мы 
ў шос тым мат чы фі наль най 
се рыі. За ключ ная гуль ня 
прай шла ў Мін ску на «Чы-
жоў ка-Арэ не» пры пя ці ты-
сяч най аў ды то рыі.

Лік у мат чы ад крыў ха ке іст 
«Юнац тва» Аляк сандр Ба раў коў, 
у дру гім пе ры я дзе Сяр гей Ма-
ляў ка ад на віў раў на ва гу. Больш 
шай баў у асноў ны час за бі та не 
бы ло, хоць га ля выя мо ман ты бы-
лі ў абедз вюх ка ман даў. Ва ра та-

ры Ві таль Бя лін скі і Ігар Бры кун 
на дзей на аба ра ня лі свае ва ро ты. 
З са ма га па чат ку авер тай ма гро-
дзен цы за ва ло да лі пе ра ва гай, у 
ад ным з не бяс печ ных мо ман таў 
Алег Ша фа рэн ка быў вы му ша ны 
сфа ліць і за гэ та атры маў двух-
хві лін ны штраф. Ха ке іс ты «Нё-
ма на» хут ка змаг лі рэа лі за ваць 
коль кас ную пе ра ва гу, і на 13-й 
хві лі не авер тай ма Вя ча слаў Лі-
січ кін пры нёс пе ра мо гу сва ёй 
ка ман дзе.

Та кім чы нам, «Нё ман» пя ты 
раз за ва я ваў ты тул чэм пі ё на 

Бе ла ру сі. Ра ней клуб ста на віў-
ся най мац ней шым у 1998, 1999, 
2001 і 2013 га дах, а так са ма за-
ва ёў ваў 4 ся рэб ра ныя і 5 брон-
за вых кам плек таў уз на га род. 

На пас ля мат ча вай прэс-кан-
фе рэн цыі трэ нер чэм пі ё наў 
Сяр гей Пуш коў ска заў, што 
гэ тае да сяг нен не — га лоў нае ў 
яго трэ нер скай кар' е ры. На стаў-
нік вы ка заў шка да ван не, што 
вый граць не ўда ло ся на хат нім 
лё дзе пе рад сва і мі заў зя та ра мі 
і па дзя ка ваў гро дзен скім ама та-
рам ха кея, якія змаг лі пры ехаць у 
Мінск пад тры маць ка ман ду.

Трэ нер мінск ага «Юнац тва» 
Мі ха іл За ха раў у сваю чар гу ад-
зна чыў, што «Нё ман» пе ра мог 
за слу жа на, гуль ня гро дзен скай 
ка ман ды ў плэй-оф ста ла больш 
ды на міч най і больш ак тыў най, 
та му іх пос пех за ка на мер ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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Ха кей. Чэм пі я нат кра і ныХа кей. Чэм пі я нат кра і ны  ��

ЗА ЛА ТЫ «НЁ МАН»
Гро дзен ская каманда стала пя ці ра зо вым чэм пі ё нам Бе ла ру сі

Бе ла рус кая чы гун ка пра цяг вае ак-
тыў ную ра бо ту па пад рых тоў цы аб'-
ек таў сва ёй інф ра струк ту ры і ар га-
ні за цыі на вы со кім узроў ні пры ёму 
гас цей, якія пры бу дуць на ме ра пры-
ем ствы чэм пі я на ту све ту па ха кеі, а 
так са ма на свят ка ван не 70-й га да ві-
ны вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў. А геа гра фія 
між на род ных чы гу нач ных пе ра во-
зак гас цей і ўдзель ні каў чэм пі я на ту 
вель мі шы ро кая.

Пры езд гас цей у Бе ла русь ча ка ец ца з 
Ра сіі, Лат віі, Гер ма ніі, Поль шчы, Сла ва кіі, 
Фін лян дыі, Чэ хіі, Вя лі ка бры та ніі, Літ вы, 
Швей ца рыі, Укра і ны, ЗША, Іс па ніі, Ка на-
ды, Шве цыі, Фран цыі, Нар ве гіі, Іта ліі, Эс-
то ніі, Ір лан дыі, Із ра і ля, Аў стрыі, Бель гіі, Ні-
дэр лан даў, Да ніі, Ка зах ста на, Аб' яд на ных 
Араб скіх Эмі ра таў, Венг рыі.

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-цэнт ра ма-
гіст ра лі, най боль шая коль касць заў зя та-
раў, якія пры бу дуць чы гу нач ным транс-
пар там, ча ка ец ца з Ра сій скай Фе дэ ра цыі, 
Лат віі, Гер ма ніі, Поль шчы, Сла ва кіі. Асноў-
ны мі марш ру та мі пры быц ця ста нуць Мінск 
— Маск ва, Мінск — Санкт-Пе цяр бург, 
Мінск — Яра слаўль, Мінск — Ча ля бінск/
Са ма ра, Мінск — Ры га, Мінск — Віль нюс, 
Мінск — Вар ша ва, Мінск — Кі еў, Мінск — 
Пра га, Мінск — Бер лін — Па рыж, Мінск 
— Ве на — Ні ца. Так са ма пра ду гле джа на 

маг чы масць ар га ні за цыі пра ез ду ўзгод-
не ны мі цяг ні ка мі з пе ра сад кай на стан цыі 
Ця рэс паль і Брэст. Су мес на з ор га на мі 
па гра ніч на га і мыт на га кант ро лю ўзгод-
не на тэх на ло гія па пра вя дзен ні кант ро лю 
цяг ні коў, якія ідуць па шы ро кай ка ляі без 
пе ра ста ноў кі да стан цыі Ця рэс паль, для 
ар га ні за цыі пе ра са дач ных зно сін па на-
зва най стан цыі.

Пра езд па са жы раў унут ры кра і ны бу-
дзе вес ці ся цяг ні ка мі меж рэ гі я наль ных 
лі ній па між ста лі цай і аб лас ны мі цэнт ра мі 
згод на з дзей ным гра фі кам. Акра мя та-
го, Бе ла рус кая чы гун ка па за яў ках ар га-
ні за цый га то ва пры зна чыць да дат ко выя 
цяг ні кі.

Пра па ну юц ца роз ныя ва ры ян ты на-
быц ця бі ле таў на цяг ні кі га рад скіх лі ній. 
Бі лет мож на ку піць у чы гу нач ных ка сах, 
праз пла цеж на-да ве дач ныя тэр мі на лы для 
са ма аб слу гоў ван ня. На вак за ле стан цыі 
Мінск-Па са жыр скі ўста ля ва на 9 тэр мі на-
лаў са ма аб слу гоў ван ня для рэа лі за цыі 
пра яз ных да ку мен таў на цяг ні кі рэ гі я наль-
ных лі ній эка ном-кла са і га рад скіх лі ній па 
бан каў скіх пла цеж ных карт ках. У тым лі ку 
тэр мі на лы ўста ноў ле ны на ву лі цы ка ля бу-
дын ка вак за ла пад ін фар ма цый ным таб-
ло, раз ме шча ным по бач з 22—24 пу ця мі. 
Так са ма бі лет мож на ку піць у цяг ні ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Да нас — уся «геа гра фія» 
між на род ных 

чы гу нач ных пе ра во зак

Прэзідэнт краіны Аляксандр 
Лукашэнка павіншаваў хакейную 
каманду «Нёман» з перамогай у 
22-м чэмпіянаце Беларусі па хакеі 
ў экстралізе. «Сваёй гульнёй вы 
прынеслі сапраўднае задавальнен-
не балельшчыкам і, упэўнены, сталі 
прыкладам для пераймання тысячам 
юных хакеістаў. Так трымаць!» — 
пажадаў Прэзідэнт спартсменам.


