
Ба дай, ні я кі ін шы га ту нак гру шы так час-
та і з та кім глы бо кім сэн сам не згад ваў ся ў 
бе ла рус кай і поль скай лі та ра ту ры, як са пя-
жан ка — свое асаб лі вы сім вал ста ра свец кай 
са лід нас ці, даў га веч нас ці, хат няй утуль нас ці. 
Як, на прык лад, у апо вес ці «Над Нё ма нам» 
Элі зы Ажэш кі: «Ста га до вая, ма быць, са пя-
жан ка, сваё гал лё, ужо бяс плод нае, але гус та 
па кры тае ліс цем, па кла ла на вок ны і сце ны 
до ма, чые па бе ле ныя ака ні цы і на рож ні кі ве-
се ла з-за яе вы гля да лі». Не раз са пя жан ку 
на сталь гіч на згад ваў у сва іх тво рах но бе леў-
скі лаў рэ ат Чэс лаў Мі лаш. А адзін з ран ніх 
гу ма рыс тыч ных вер шаў Яку ба Ко ла са, «на-
ша ніў скай» па ры, на зы ваў ся «Гру шы-са пя-
жан кі». Гэ та рэ аль ная гіс то рыя з дзя цін ства 
Кас ту ся Міц ке ві ча, з над нё ман скай ся дзі бы 
Лас ток, пра тое, як дзе ці спра ба ва лі ашу каць 
дзядзь ку Пет ру ся, кра ду чы яго гру шы.

Са пя жан ку ча сам на зы ва лі «арыс та-
крат кай ся род груш». Маг чы ма, за тую 
даў га веч насць, якой яна вы лу ча ец ца ся-
род ін шых на шых га тун каў, ці за да лі кат-
насць: яе са ка ві тыя, він на-са лод кія, тро хі 
ржа ва га ко ле ру, вель мі смач ныя, але мяк кія 
пла ды дрэн на пе ра но сяць транс пар ці роў ку. 
Да та го ж са пя жан кі да во лі дроб ныя. Та-
му гэ ты га ту нак, ха ця і вель мі па пу ляр ны 
ў нас у свой час, не вель мі па ды хо дзіць 
да ка мер цый на га са доў ніц тва. Хут чэй, для 
хат ня га спа жы ван ня. Акра мя та го, са пя-
жан ка до сыць хва ра ві тая, як і на ле жыць 
арыс та крат цы: ура джай лёг ка стра ціць 
праз пар шу. Ін шы эпі тэт, што па ды дзе да 
гэ та га га тун ку — «поль скі бер га мот». Бер-
га мо та мі на зы ва юць гру пу га тун каў гру шы, 
якія ма юць пры пляс ка ную фор му, і гэ тае 
сло ва — bеrgаmоttо — мае ту рэц кія ка ра-
ні (bеg «князь», аrmud «гру ша»). Ка ра цей, 
са пя жан ка — «кня жац кая гру ша».

З'яў лен не гэ та га га тун ку ў Бе ла ру сі і ва 
ўсёй Рэ чы Па спа лі тай звяз ва юць з імем са ма-
га ўплы во ва га ў свой час маг на та ў ВКЛ — ва-
я во ды ві лен ска га, гет ма на вя лі ка га лі тоў ска га 
і ўла даль ні ка мно гіх ін шых ты ту лаў і па са даў, 
Ка зі мі ра Яна Са пе гі (1637–1720). У кан цы ХVІІ 
ста год дзя род Са пе гаў, які ён уз на чаль ваў, 
за ся ро дзіў у сва іх ру ках усе асноў ныя кі ру-
ю чыя па са ды ў Вя лі кім Княст ве Лі тоў скім, і 
рас па ра джаў ся ўла дай і дзяр жаў най ма ё мас-
цю вы ключ на на сваю ка рысць. У рэш це рэшт 
гэ та пры вя ло да гра ма дзян скай вай ны, якая 
цяг ну ла ся не каль кі га доў, па куль ка а лі цыя ас-
тат ніх уплы во вых маг нац кіх ро даў у 1700 го-
дзе не на нес ла Са пе гам і іх пры хіль ні кам 
па ра жэн не. Той пе ры яд па на ван ня Са пе гаў 
увай шоў у гіс то рыю як час не ўтай ма ва на га 
эга із му і хці вас ці. Але, на дзі ва, вы га да ва ны 
пад па тра на жам Ка зі мі ра Са пе гі га ту нак груш 

за стаў ся ў спад чы ну нам усім, звя заў шы сва-
ёй сім во лі кай шмат па ка лен няў.

Сён ня са пя жан кі до сыць шы ро ка рас паў-
сю джа ны на пра сто рах Еў ра зіі. На прык лад, 
шмат іх рас це ў Кір гі зіі — у Чуй скай да лі не 
і Ісык-Куль скай кат ла ві не. Ці не ссыль ныя 
паў стан цы іх ту ды за вез лі ў ХІХ ста год дзі?.. 
Па вод ле ад ной з вер сій, мес цам, ад куль са-
пя жан кі рас паў сю дзі лі ся па ўсёй бы лой Рэ-
чы Па спа лі тай і ў цэ лым све це, быў мін скі 
па лац Са пе гаў, які да на лё таў гіт ле раў скай 
авія цыі ў чэр ве ні 1941 го да ста яў на бы лой 
ву лі цы Юраў скай — на мес цы сён няш ня га 
Па ла ца Рэс пуб лі кі. Гэ ты дом, які ў свой час 
лі чыў ся леп шай рэ зі дэн цы яй у го ра дзе (тут 
у 1706 го дзе ме сяц пра жыў рус кі цар Пётр І), 
быў акру жа ны пры го жым фрук то вым са дам, 
у якім флян сы бу ду чай са пя жан кі быц цам бы 
па са дзі лі доч кі Ка зі мі ра Яна Са пе гі, вы вез шы 
іх з Фран цыі. А Ка зі мір Са пе га быў на той 
час яшчэ і мін скім каш та ля нам. Праў да, з 
ге не а ло гій вя до мая толь кі ад на дач ка маж-
наў лад цы — Ка ця ры на-Сха лас ты ка.

Ад нос на мес ца на ра джэн ня сла ву та га 
га тун ку ёсць ін шыя вер сіі. Па вод ле Паў ла 
Шпі леў ска га, гру шы-са пя жан кі не ка лі вы-
вез з Венг рыі сам Ка зі мір Са пе га і спа чат ку 
раз во дзіў іх у сва ёй рэ зі дэн цыі Бе ра зі но. А 
бе ла рус кі па эт Аляк сей За рыц кі пры свя ціў 
па хо джан ню са пя жа нак ад най мен ны верш, у 
якім вы клаў сваю вер сію, больш паэ тыч ную, 
чым гіс та рыч ную, звяз ва ю чы па ча так са пя-
жа нак са слаў ным і гроз ным не ка лі Бы хаў-
скім зам кам. Зрэш ты, па коль кі Ка зі мір Са пе-
га са праў ды быў яшчэ і «гра фам на Бы ха ве», 
нель га ад кі даць гэ тую вер сію. І, вя до ма, у 
якой са шмат лі кіх яго рэ зі дэн цый ні бы лі б 
пер ша па чат ко ва вы ве дзе ны са пя жан кі, ві да-
воч на, што ме на ві та з пад вор каў гэ та га ро ду 
па ча ло ся іх рас паў сюдж ван не…
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У Грод не, на мес цы зна ка мі та га хра ма Фа ра 
Ві таў та, уза рва на га ў 1960-я га ды, уста ля ва-
ны па мят ны знак. Яго ра зам асвя ча лі біс ку пы 
пра ва слаў най і ка та ліц кай епар хій.

Гэ ты пом нік (ці, як яго на зы ва юць, Па клон ны 
крыж) уяў ляе са бой скульп тур ную кам па зі цыю ў 
вы гля дзе паў раз бу ра най ар кі з па мят ным над пі сам. 
Аў та ра мі ра бо ты з'яў ля юц ца гро дзен цы — скульп-
тар Сяр гей Біль дзюк і ар хі тэк тар Аляк сандр За-
хар чук.

Храм Фа ра Ві таў та ўза рва лі 29 ліс та па да 1961 го-
да. Гэ та быў са мы вя лі кі храм Грод на, сё ле та ён мог 
бы ад свят ка ваць сваё 625-год дзе. Па бу да ва лі яго 
па рас па ра джэн ні кня зя Ві таў та ў 1389 г. спа чат ку 
як драў ля ны, а пры Стэ фа ну Ба то рыю (у ХVІ ст.) ён 
стаў ка мен ным.

Пер шы на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га гар-
вы кан ка ма Ба рыс ФЁ ДА РАЎ на цы ры мо ніі ад-
крыц ця па мят на га зна ка ска заў:

— Што бы ло раз бу ра на, та го ўжо не вяр нуць, 
але га лоў ную свя ты ню Грод на ні ў якім ра зе нель-
га за бы ваць. Вя до ма, пры аб мер ка ван ні пра ек та 
пом ні ка бы ло зла ма на ня ма ла коп' яў. Але га лоў-
нае на ват не тое, як мог бы і па ві нен вы гля даць 
гэ ты па мят ны знак, а тое, каб ён стаў сім ва лам 
уза ем най па ва гі да пе ра ка нан няў роз ных кан фе-
сій, імк нен ня за ха ваць па мяць пра на ша агуль нае 
мі ну лае.

Біс куп Гро дзен скай ка та ліц кай епар хіі 
Аляк сан дар КАШ КЕ ВІЧ ад зна чыў, што па мят-
ны знак — гэ та свое асаб лі вы сім вал веч нас ці. 
А са мо мес ца, на якім яшчэ ня даў на ўзвыш аў ся 
ве ліч ны храм, з'яў ля ец ца свя тым. Та му і сквер, у 
якім уста ля ва ны пом нік, — на па мін пра хрыс ці-
ян скія ка ра ні і мі ну лыя па ка лен ні Грод на. Тут на 
пра ця гу ста год дзяў пра во дзі лі ся на ба жэн ствы і 
за ся родж ва ла ся жыц цё пер шай у Грод не ка та-
ліц кай па ра фіі.

Пра ва слаў ны епіс кап Гро дзен скі і Ваў ка выс кі 
Пра асвя шчэн ны Ар це мій пад крэс ліў, што не вы-
пад ко ва асвя чэн не па мят на га зна ка ад бы ва ла ся 
на пя рэ дад ні дня Свя той Тро і цы:

— Мы час та да ём знеш нюю ацэн ку ней кіх па-
дзей, якія ме лі мес ца ў мі ну лым, але ўсё мае свае 
глы бо кія ду хоў ныя пры чы ны, у тым лі ку і раз бу-
рэн не гэ та га хра ма. Ка лі на род губ ляе ве ру, ён 
сам ся бе зні шчае. Дык ня хай Па клон ны крыж ста не 
зна кам на ша га па ка ян ня за цём ныя пля мы, якія 
ме лі мес ца ў на шай гіс то рыі. А па ка ян не — заў сё-
ды ад ра джэн не, ура чыс тасць жыц ця. Ня хай гэ тая 
па дзея бу дзе так са ма зна кам на ша га імк нен ня да 
адзін ства, да та го, каб на на шай зям лі ні ко лі не 
бы ло між кан фе сій ных, між рэ лі гій ных, між на цы я-
наль ных кан флік таў.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

— Спа дар Ігар, як з'я ві ла ся ідэя ад-
крыц ця эт на кра мы?

— Усё па ча ло ся з та го, што я сам шу-
каў ці ка выя па да рун кі за мя жу і ба чыў, 
што ўсё да во лі стан дарт нае. Скла да на 
бы ло па тра піць на неш та ары гі наль нае. 
Акра мя та го, я за ўва жыў, што на на шым 
рын ку, як і на ін шых, ме ша ні на: эт ніч ныя 
та ва ры роз на га па хо джан ня зна хо дзяц ца 
ра зам, асоб на мож на вы лу чыць хі ба што 
ўсход нія су ве ні ры. А мне вель мі ха це ла ся 
ба чыць сваё, бо на ша ста ра даў няя куль-
ту ра над звы чай ба га тая.

— Ня ўжо так ма ла эт ніч ных бе ла-
рус кіх су ве ні раў на на шым рын ку?

— Час та да во дзіц ца ба чыць прос та 
пра фа на цыю. На прык лад, ар на мент вы-
ка рыс тоў ва ец ца без ве дан ня тра ды цый — 
яго ро лі, фі ла со фіі, пры га жос ці. Я ба чыў, 
што ў пэў ным пра ек це ар на мент на но сі лі 
на ўнут ра ную част ку каў ня ра (та ко га быць 
не маг ло, бо гэ та ад на з са мых бруд ных 
час так адзен ня), а адзін ды зай нер «упры-
го жыў» ар на мен там на ват жа но чую бя ліз-
ну. У бе ла рус кай куль ту ры ні ко лі не пры-
сут ні ча лі ма цю кі і ад кры тыя сек су аль ныя 
ін тэр прэ та цыі — усё бы ло пры ха ва на і 
па да дзе на па-асаб лі ва му. Бы ло зра зу-
ме ла, пра што ідзе гу тар ка, ад нак іс на-
ва лі не ка то рыя та бу на пэў ныя спо са бы 
па да чы ін фар ма цыі. Так і ар на мент, які 
на не се ны штуч на, — гэ та не ла гіч на. Та-
му ў на ша га прад пры ем ства па сту по ва 
ўзнік дэ віз: «Рэ чы, што ма юць сэнс». Мы 
імк нём ся знай сці но выя фор мы для пра яў 
тра ды цый най куль ту ры. Я зра зу меў, што 
ня ма сэн су ра біць «кан сер вы» і зай мац-
ца вы ключ на рэ кан струк цы яй стро яў XІX, 
XX ста год дзяў — та го, што за фік са ва на 
на фо та або за ха ва ла ся ў вы гля дзе му-
зей ных экс па на таў. Да та го ча су куль ту ра 
іс на ва ла ты ся ча год дзі, і час та не вя до ма, 
у якім вы гля дзе. Та му важ на вы най сці су-
час ную па да чу тра ды цый ных для Бе ла-
ру сі з'яў.

— Па да ец ца, вы да во лі глы бо ка ве-
да е це на цы я наль ную куль ту ру. Гэ та 
дзя ку ю чы спе цы яль най аду ка цыі або 
ва шы баць кі, ба бу лі і дзя ду лі пе рад алі 
вам та кое ра зу мен не спрад веч на га?

— Спе цы яль най аду ка цыі не маю, 
але маю ін та рэс. Звы чай на, ка лі ча-
ла век ці ка віц ца не чым, то ён час та 
зда бу дзе ў гэ тай сфе ры больш, чым 
мог бы хтось ці даць. А мне ха це ла ся 
ба чыць і ве даць са праўд ныя рэ чы і іх 
сэнс. Ча сам я вель мі здзіў ляў ся, што 
не ка то рыя су час ныя сло вы, якія мы 
ця пер ужы ва ем, ма юць зу сім ін шае 

зна чэн не, якое вы ні кае з іх па хо джан-
ня. На прык лад, «сты мул» азна чае 
пал ку, якой па га ня лі ра ба. Ці ка ва, што 
мы ця пер ка рыс та ем ся ім, не за дум-
ва ю чы ся, а пер ша па чат ко ва яго сэнс 
быў зу сім ін шым. Тое ж і з куль ту рай: 
вы ка рыс тоў ваць яе пра явы трэ ба да 
мес ца. Мя не з дзя цін ства ці ка ві лі ві-
кін гі, Поў нач, я шмат чы таў пра іх. І 
мне, без умоў на, ста ла ці ка ва: а што 
бы ло ў ма іх прод каў?.. Ужо ця пер 
згад ваю, як жы ла мая ба бу ля, ка лі 
мы пры яз джа лі да яе на вёс ку, як і 
чым яна нас кар мі ла, — і я ба чыў, што 
яна ўсё ве дае. Пры чым пе ра да ва ла ся 
гэ та на ту раль ным шля хам, без спе-
цы яль ных пры ста са ван няў і аду ка цыі. 
Та му на са мрэч ні чо га шу каць не трэ-
ба: мож на прос та ўзга даць, як ра бі ла 
штось ці ба бу ля. Жыц цё па рас кла дзе, 
зда ро вае хар ча ван не — усё гэ та бы ло 
ў на шых прод каў. Па мя таю, у 5–6 га-
доў я тра піў на вя сел ле, дзе ба бу лі 
га ла сі лі (ця пер гэ та на зы ва ец ца аў-
тэн тыч ны спеў), я ста яў прос та ага-
лом ша ны. Яшчэ вель мі ўра зі ла тое, 
што сяст ра, ста рэй шая на не каль кі 
га доў, пад пя ва ла ім. Гэ та быў ці не 
апош ні для мя не прык лад аў тэн тыч-
най пе ра да чы куль ту ры.

— Ві даць, уся го гэ та га на род на га 
вам не ха пае ў су час ным жыц ці?

— Мы ця пер ка жам «на род ны», а 
на са мрэч гэ та прос та лад жыц ця на-
шых прод каў на пра ця гу ты ся ча год-
дзяў. Мно гія прад ме ты функ цы я наль-
на не па трэб ны, бо на дыш ла эпо ха 
ін фар ма цыі. Ад нак ха це ла ся б, каб у 
сён няш нім све це на за па ша ны во пыт 
прод каў вы лі ваў ся ў су час ныя «хай-
тэ каў скія» рэ чы. Па куль гэ та толь кі 
ма ры, ад нак, ка лі яны ёсць у га ла ве, 
зна чыць, ка лі-не будзь рэа лі зу юц ца. 
«На род нае» — гэ та пэў ная агуль на-
пры ня тая кла сі фі ка цыя — а на са мрэч 
яно «жы вое, на шае». Ка лі мы не ад-

маў ля ем ся ад гэ та га на ка-
рысць, умоў на ка жу чы, «То ма 
і Джэ ры», то са мі з'яў ля ем ся 
яго нось бі та мі.

— Да вай це па га во рым пра 
прак тыч ны бок ва шай спра вы. 
На коль кі цяж ка бы ло ад крыць 
эт на кра му?

— У ар га ні за цый ным пла не 
гэ та не цяж ка. Больш скла да най 
бы ла кан цэп цыя, бо мы пра да ём 
не та ва ры, а ідэю. Хоць па мяш-
кан не раз мя шча ец ца не ў цэнт ры 
го ра да, да нас час та пры хо дзяць 
лю дзі, сю ды пры вод зяць за меж-
ні каў. Мно гія за да юць пы тан ні, 
ін шым па да ба ец ца на ват прос та 
па гля дзець. Кан цэп цыя кра мы 

па він на бы ла вы спець у ма ёй га ла ве, а 
ад ной чы я зра зу меў, што на ды шоў час 
зра біць гэ та, бо пас ля ма гу стра ціць неш-
та важ нае.

— На коль кі я ве даю, гэ тая спра ва 
для вас па куль за трат ная і да во дзіц ца 
ўкла даць улас ныя срод кі, каб кра ма 
жы ла?

— Па куль што так, кра ма не да за раб-
ляе, та му ра зам з бра та мі мы пад трым лі-
ва ем яе дзей насць. Ча сам да па ма га юць 
сяб ры, ін шыя ме цэ на ты. Наш арэн да-
даў ца лі чыць, што та кая кра ма па він на 
быць у го ра дзе, та му так са ма спры яе 
на шай спра ве. Спа дзя ём ся, што з ча-
сам мы вый дзем у нуль і ў плюс (усмі-
ха ец ца).

— Зна чыць, вы пра цу е це кімсь ці 
яшчэ, акра мя ды рэк та ра кра мы, каб 
за раб ляць гро шы?

— Я ар га ні зую ванд роў кі па ці ка вых 
гіс та рыч ных і пры род ных мяс ці нах, су-
пра цоў ні чаю з тур фір май. Вя зу лю дзей 
па не стан дарт ных марш ру тах — ту ды, 
ку ды звы чай ныя аў то бу сы не да бі ра юц-
ца. А лю дзям час та ці ка ва па гля дзець 
на са праўд нае жыц цё, а не прай сці ся па 
цэнт раль най ву лі цы і за ві таць у га лоў ныя 
му зеі. На прык лад, у Гер ма ніі ёсць вост раў, 
а на ім му зей пры ро ды. Тры па вер хі яго 
зна хо дзяц ца пад зям лёй. Аказ ва ю чы ся 
там, трап ля еш у вя ліз ны пя соч ны га дзін-
нік-ліфт, паў сюль чу еш гу кі пры ро ды. Не 
кож ны мо жа тра піць на гэ ты вост раў — во-
зя чы лю дзей у та кія, сха ва ныя на пер шы 
по гляд мес цы, я і атрым лі ваю пры бы так.

— Пэў на, на гле дзеў шы ся на за-
меж ныя дзі во сы, вы ад чу ва е це яшчэ 
боль шае жа дан не па каз ваць сваё, ад-
мет нае?

— Шчы ра ка жу чы, у іх ці ка выя му зеі. А 
вось што ты чыц ца крам — усё пад па рад-
ка ва на гра шам, клі ен ту і вы твор цу, яко му 
пра сцей зра біць усё ма са ва, на пэў ным 
за вод зе. Рэ чы з роз ных га ра доў хоць і ма-
юць роз ную сім во лі ку, але фак тыч на ад-
ноль ка выя. Та кіх крам, як на ша, у Еў ро пе 
я не ба чыў. Мяр кую, ад на з пры чын — гэ та 
тое, што не так шмат май строў, якія з та-
кім па ды хо дам (уні каль нас ці кож най рэ чы) 
ства ра лі б свае вы ра бы. А ў нас шмат экс-
клю зі ву: ка лі мы штось ці рэа лі за ва лі, то, 
па куль май стар не зро біць, гэ та га ня ма.

— Вы не толь кі ганд лю е це, але час-
та пра во дзі це і роз ныя ім прэ зы. Што 
яны са бой уяў ля юць?

— На Дзя ды мы шы лі тор бы, а ў па да-
ру нак тым, хто іх атрым лі ваў, кла лі хлеб, 
вы пе ча ны па ста ра даў ніх тэх на ло гі ях. На 
Ка ля ды мы так са ма ства ра лі тор бы і ў 
нас пра во дзі лі ся май стар-кла сы па вы ра-
бе пер ні каў. Мы імк нём ся, каб бы лі рэ чы 
з на ту раль ных ма тэ ры я лаў, мак сі маль на 
функ цы я наль ныя, ужыт ко выя, су ве нір-
ныя, але ў той жа час ста ра ем ся штось ці 
пры ста соў ваць да пэў ных свят, пры чым 
вы на хо дзім та кія фор мы, каб за ха ва ла ся 
сут насць. Да та го ж шу ка ем тое, што бы-
ло б да рэ чы ў го ра дзе, бо мы ця пер усё 
ж га рад ская на цыя.

— Вы ма е це доб рую кан цэп цыю, 
ідэі. А ці ба чы це ўжо пэў ны плён сва-
ёй пра цы?

— Так, я ба чу яго кож ны дзень. Ка лі лю-
дзі пры хо дзяць, усмі ха юц ца — то і ты вяр-
та еш ся да до му ў доб рым на строі. Мая ма-
ці ка жа: «Доб ра ду май — доб ра бу дзе». У 
кеп скім на строі ты мо жаш усё па ру шыць, 
а ў доб рым, на ад ва рот, за ўва жа еш но выя 
маг чы мас ці — ба чыш не ба, зя лё нае ліс-
це. Я ча сам люб лю ка заць, што ты ся чы 
до ла раў у тру не мне бу дуць не па трэб ны. 
На тым све це, умоў на ка жу чы, 100 бе ла-
рус кіх руб лёў мне хо піць. Та му той на строй 
і сэнс, якія ня суць на шы рэ чы, мне па да-
ец ца вель мі важ ным — гэ та той вы нік, да 
яко га са праў ды вар та імк нуц ца.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

У фэс це, які ар га ні за ва лі пры пад трым цы 
Еў ра пей ска га са ю за, акра мя бе ла ру саў, бра-
лі ўдзел прад стаў ні кі Ра сіі, Эс то ніі, Лат віі, 
Літ вы. Ар га ні за та ры па ста ра лі ся зра біць 
юбі лей ны «Ру бон» са мым яск ра вым, раз на-
стай ным на па дзеі і сюр пры зы.

У пры ват нас ці, упер шы ню пра вя лі між на род ны 
ку лі нар ны фес ты валь з дэ гус та цы яй. На свае во чы 
мож на бы ло не толь кі ўба чыць, як прад-
стаў ні кі роз ных кра ін га ту юць ся рэд ня-
веч ныя стра вы, але і па час та вац ца.

На він кай стаў і штурм зам ка (ме ра-
пры ем ства ў рам ках пра ек та транс гра-
ніч на га су пра цоў ніц тва Лат вія — Літ-
ва — Бе ла русь «Му зей ныя ва ро ты»). Ві-
до ві шча ўраж ва ла: гле да чы ўба чы лі тое, 
што па каз ва юць у філь мах пра ры ца раў. 
Апош нія пад час біт вы ва я ва лі зу сім не 
на жарт: ад се чы зброя ў не ка то рых ла-
ма ла ся. Што дзіў на, ся род луч ні каў і на-
ват ры ца раў бы лі і дзяў ча ты.

На огул, чле ны клу баў гіс та рыч най 
рэ кан струк цыі бы лі пад час трох фес ты-
валь ных дзён у цэнт ры ўва гі. Баі ва я роў, 
прад стаў ні коў роз ных эпох ся рэд ня веч-
ча, тур нір луч ні каў, тэ ат ра лі за ва ны кон-

ны тур нір — гэ тыя і ін шыя па дзеі пры коў ва лі ўва гу 
сот няў га ра джан і гас цей го ра да.

І па-за ме жа мі ры цар скіх ба ёў бы ло шмат ча-
го ці ка ва га. У пры ват нас ці, у пер шы дзень фэс-
ту іск рын кай ста ла прэ зен та цыя го ра да «По лацк 
су час ны і ста ра жыт ны» ў вы гля дзе ма люн каў з… 
пяс ку.

У на ша ста год дзе ма біль ні каў, план шэ таў, 
элект рон ных кніг на дзі ця чай пля цоў цы фэс ту 

дзе ці і на ват іх баць кі з за да валь нен нем гу ля лі 
ў гуль ні да лё кіх прод каў. Мож на бы ло па ха дзіць 
па вя роў ках, па ка тац ца на ка ру се лі даў ніх ча соў. 
Вя лі кі ін та рэс, як ні дзіў на, вы клі ка лі драў ля ныя 
цац кі. За ці ка ві ла і ані ма цый ная пра гра ма «Мы — 
ар хе о ла гі»…

Кан цэр ты ся рэд ня веч най му зы кі, за хап ляль-
ныя май стар-кла сы па ра мёст вах і па ся рэд ня-
веч ных тан цах, тэ ат ра лі за ва ныя мі ні я цю ры — гэ-

тыя і ін шыя па дзеі вель мі па да ба лі ся 
ўсім на вед валь ні кам фэс ту. Мно гія 
з за да валь нен нем фа та гра фа ва лі ся 
з ак се су а ра мі экс па зі цыі «Пры ла ды 
па ка ран ня» (усіх ах вот ных за коў ваў 
«кат», на шыю ве шаў таб ліч кі з роз-
ны мі над пі са мі, на прык лад, «Я — зло-
дзей»)…

Уліч ва ю чы, што фес ты валь пра-
во дзіў ся ў жы ва піс ным мес цы, по бач 
з рэ ка мі Па ла та, у го нар якой на зва лі 
По лацк, і За ход няя Дзві на, лю дзі ў той 
спя кот ны дзень з за да валь нен нем ад па-
чы ва лі на бе ра гах. Мно гім спа да ба ла ся 
пра гул ка па пе ша ход ным мос це праз 
Па ла ту.

Вя лі кія чэр гі вы строй ва лі ся да кры-
ні цы, што не да лё ка ад сла ву та га Ба ры са ва ка ме-
ня. Ту тэй шыя рас каз ва юць, што ў га ра чы ню тая 
ва да — най леп шы сро дак ад сма гі, а яшчэ яна 
ка рыс ная для зда роўя.

За ста ец ца да даць, што цэ ны на ўва ход ныя квіт кі 
бы лі вель мі дэ ма кра тыч ныя: 30 ты сяч руб лёў — да-
рос лы, 15 ты сяч — дзі ця чы.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
По лацк.

«ТА КІХ КРАМ, ЯК НА ША,
У ЕЎ РО ПЕ Я НЕ БА ЧЫЎ», 
або На род нае — зна чыць жы вое

СА ПЯ ЖАН КА —
арыс та крат ка ся род груш 

Яна ЖАЎ НЯ РО НАК дэманструе завушніцы,
зробленыя з саломкі і кабачковых семак.

Самаробныя паясы.

Год гас цін нас ці Год гас цін нас ці   ��

Ся рэд ня веч ча ка ля сцен
Са фій ска га са бо ра 

Пя ты фес ты валь ся рэд ня веч най куль ту ры «Ру бон» 
ад быў ся ў ста ра жыт ным По лац ку

Фо таздымкі Дзміт рыя ДЗЯМ КО.

СА ПЯ ЖАН КІ
(Аляк сей За рыц кі) 

Знаў на па ды, 
Знаў на бе гі, 
Чуў аса ды грук і гром 
За мак гет ма на Са пе гі, 
Змроч ны за мак над Дняп ром.
І гар ма ты з гроз най пы хай 
Угля да лі ся ў пра стор, 
Па зі ра ю чы на Бы хаў, 
На Дняп ро й за рэ чны бор.
Ды за пом ніў ся на ро ду 
Гэ ты гет ман тым зда вён, 
Што, вяр нуў шы ся з па хо ду, 
Ба віў час у са дзе ён.
Без ша бель кі і піс то лі 
За ві хаў ся рат ны муж 
На са доў ніц кім пры вол лі, 
Ка ля яб лы нек ды груш.
Дзе ба таль ныя пры го ды, 
Клі кі ў го нар пе ра мог?
Па за бы лі ся па хо ды, 
Гроз ны за мак дру зам лёг.
Спрах лі слу гі і слу жан кі, 
І штан дар Са пе гаў спрах, 
Толь кі гру шы-са пя жан кі 
Сён ня спе юць у са дах.
Лет ні ве цер лёг ка вее, 
На вя вае за быц цё, 
Ды па над на ру жа вее 
Са пя жан ка скрозь ліс цё.

У на ша га прад пры ем ства 
ўзнік дэ віз:
«Рэ чы, што ма юць сэнс». 
Мы імк нём ся знай сці 
но выя фор мы для пра яў 
тра ды цый най куль ту ры.

Ша нуй сваё! Ша нуй сваё!   ��

ПА КЛОН НЫ КРЫЖ —
НА МЕС ЦЫ ФА РЫ ВІ ТАЎ ТА 

Ка лі не ве да е це дак лад на га ад ра са, вы пад ко ва 
тра піць у эт на кра му «Раг на», што зна хо дзіц ца ў бе-
ла рус кай ста лі цы, не атры ма ец ца. Бо зна хо дзіц ца 
яна ў ад ным з за вул каў, зу сім не ў цэнт ры. Ад нак 
па куп ні кі сю ды пры хо дзяць: хтось ці — пра чы таў-
шы ў ін тэр нэ це, ка гось ці пры вод зяць сяб ры, а ін-
шыя — па бы ваў шы на ад ной з твор чых ім прэз.
Чым жа мо жа пры ва біць «Раг на»?.. Да сто лі пад-
ве ша ны шмат лі кія са ла мя ныя па ву кі. На сце нах 
ві сяць вя ліз ныя ка ляд ныя зор кі, так са ма з са ло-
мы. Вось ста іць драў ля ная по куць, іна чай баж ні-
ца, по бач — ін шыя драў ля ныя і глі ня ныя вы ра бы. 
Ёсць тут і аб ру сы, са ма роб ныя свеч кі, пле це ныя 
з ла зы, ча ро ту ко шы кі і пад но сы, упры га жэн-

ні, зроб ле ныя з са лом кі і ка бач ко вых се мак. Га-
лоў ны кры тэ рый вы кла дзе ных тут рэ чаў — усё 
зроб ле на са праўд ны мі май стра мі, у адзі ным эк-
зэмп ля ры. Вя до ма ж, ёсць тут і больш дроб ныя, 
але так са ма ары гі наль ныя су ве ні ры — драў ля ныя 
маг ні ці кі-раз ма лёў кі для дзя цей, мы ла з во да ра мі 
бе ла рус кіх па лёў і мно гае ін шае.
Ды рэк тар эт на кра мы Ігар Міх на рас ка заў ка рэс-
пан дэн ту «Звяз ды», што, тра піў шы сю ды мож на 
ўба чыць (а дак лад ней па чуць) яшчэ адзін цуд: 
лю дзі не як са мі са бой па чы на юць раз маў ляць 
па-бе ла рус ку. Ві даць, мо ва, тра ды цыі, прад ме ты 
са скарб ні цы на род най куль ту ры — усё гэ та мае 
не раз рыў ную ня бач ную су вязь.
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