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Імя гэ та га пісь мен ні ка, па лі ты-
ка, дзяр жаў на га дзея ча Ра сіі і 
на огул шчод рай ду шы ча ла ве-
ка доб ра вя до ма ма гі ляў ча нам 
не толь кі па яго тво рах, але і па 
спра вах. Гэ та дзя ку ю чы яго на-
ма ган ням му зей гіс то рыі Ма гі лё-
ва па поў ніў ся са праўд ны мі ра-
ры тэ та мі, ся род якіх Ста тут ВКЛ 
XVІІІ ста год дзя — адзі ны ў кра і-
не ары гі нал вы дан ня, а чы та чы 
цэнт раль най га рад ской біб лі я-
тэ кі імя Кар ла Марк са атры ма лі 
маг чы масць да лу чыц ца да са-
праўд ных скар баў мас тац кай і 
гіс та рыч най лі та ра ту ры.

Ва ле рый Ка за коў — час ты госць у 
Ма гі лё ве. На гэ ты раз ён пры ехаў па 
за пра шэн ні га рад ской біб лі я тэ кі, якая 
ар га ні за ва ла ў Ра ту шы кра наль ную лі-
та ра тур на-му зыч ную кам па зі цыю пра 
жыц цё і твор часць пісь мен ні ка. На ват на 
су стрэ чу са сва і мі пры хіль ні ка мі ён прый-
шоў не з пус ты мі ру ка мі. Кож ны атры маў 
у па да ру нак кні гу і аў то граф ад аў та ра. А 
га лоў нае, спа дар Ка за коў пра цяг вае вяр-
таць Ра дзі ме стра ча ныя каш тоў нас ці. Ды-
рэк тар му зея гіс то рыі Ма гі лё ва Аляк сей 
Ба цю коў не ха ваў свай го за хап лен ня ад 
пе ра да дзе ных ме цэ на там ра ры тэ таў — іх 
ча ты ры. Ча го каш туе толь кі ад на пад-

вес ка з тры зуб цам ча соў кня-
жан ня Ула дзі мі ра Чыр во нае 
Со ней ка.

— Та кіх прад ме таў вя до ма 
не каль кі, — ад зна чыў ён. — Гэ-
та бы ло чымсь ці на кшталт ад-
зна кі ча ла ве ку, які вы зна чыў ся. 
Маг чы ма, яго ўла даль ні кам 
быў наш мяс цо вы дру жын нік. 
Дак лад на не вя до ма і па хо-

джан не шаб лі, якая яшчэ ня даў на 
пра да ва ла ся ў Бе ла ру сі на аў кцы ё-
не. Наш доб ры ся бар Анд рэй Рад-
коў, які не каль кі га доў та му іні цы я ваў 
па куп ку Ста ту та і па сён няш ні дзень 
да па ма гае му зею шу каць роз ныя 
ар тэ фак ты, «пра сіг на ліў» нам, і мы 
звя за лі ся з Ва ле ры ем Ка за ко вым. 
Шаб ля маг ла тра піць у Ма гі лёў у вы-
ні ку ней кіх па хо даў або ра зам з прад-
стаў ні ка мі па соль стваў. Па пе ры я дзе 
іс на ван ня рэч ад па вя дае Ха зар ска му 
ка га на ту — гэ та пры клад на X ста год-
дзе. Та кія шаб лі бы лі вель мі рас паў-
сю джа ны на поўд ні Укра і ны і Ра сіі. 

А вось дзве дзі ды XVІ—
XVІІ ста год дзяў пра даў 
ме цэ на ту ма гі лёў скі ка-
лек цы я нер. Ця пер яны 
так са ма ў нас.

Не за ста ла ся без чар-
го вых па да рун каў і біб лі-
я тэ ка імя Кар ла Марк са. 
На гэ ты раз яе фон ды 
па поў ні лі ся дву ма ці ка-
вы мі вы дан ня мі, ад но з 
якіх — «Най ста ра жыт-
ней шая гіс то рыя сла вян» 
Яго ра Кла се на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
Фо та аў та ра.

На двор'е На двор'е   ��

ВЕТ РА НА І ДАЖ ДЖЫ
Сі ноп ты кі аб' яві лі сён ня штар ма вое 

па пя рэ джан не, бо па ры вы вет ру 
бу дуць да ся гаць 22 м/с

Да во лі ана маль нае цёп лае на двор'е за ха ва ец ца ў нас і на 
гэ тым тыд ні. У пер шыя тры дні на тэ ры то рыі кра і ны бу дуць 
гас па да рыць ат мас фер ныя фран ты, што ру ха юц ца да нас 
з бо ку За ход няй Еў ро пы, па ве да міў на чаль нік служ бы 
гід ра ме тэа ра ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж-
ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды 
Дзміт рый РА БАЎ.

Са праў ды скла да ныя ўмо вы на двор'я праг на зу юц ца сён ня. 
Ча сам ча ка юц ца даж джы і бу дзе дзей ні чаць штар ма вое па пя рэ-
джан не: на боль шай част цы тэ ры то рыі ўзмац нен не вет ру па ры ва-
мі да 15-20 м/с, у Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цях — мес ца мі да 
22 м/с. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень скла дзе плюс 
4-10 гра ду саў. Ка рот ка ча со выя даж джы праг на зу юц ца паў сюд на 
і ў се ра ду. У не ка то рых ра ё нах маг чы мы ту ман. Штар міць ста не 
менш, але мес ца мі ча ка ец ца ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 
15-18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 3-9 гра ду саў, 
удзень — аж но 6-12 цяп ла.

На двор'е па леп шыц ца ў дру гой па ло ве тыд ня, ка лі з рос там 
ат мас фер на га ціс ку даж джоў ста не менш і сціх не ве цер. Уна чы 
на чац вер (25 снеж ня) мес ца мі, а ўдзень — па паў ноч ным ус хо дзе 
праг на зу юц ца не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. У не ка то рых ра-
ё нах бу дзе ту ман. Ад нак кры ху па ха ла дае. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
на пра ця гу су так пла ну ец ца на ўзроў ні ад 3 да 9 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у пят-
ні цу мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, а ў не ка то рых 
ра ё нах ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 
ну ля да плюс 5 гра ду саў, пры пра яс нен нях — да 2 ма ро зу, удзень 
бу дзе 2-8 цяп ла. У су бо ту праз на шу кра і ну бу дзе пра хо дзіць 
ат мас фер ны фронт, які пры ня се нам ка рот ка ча со выя даж джы, 
а па поў на чы Бе ла ру сі маг чы мы мок ры снег. У асоб ных ра ё нах 
ча ка ец ца ту ман. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-
дзе ад ну ля да плюс 5 гра ду саў, а ўдзень бу дзе 1-7 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

�

ПА ДА РУН КІ АД МЕ ЦЭ НА ТА
Іх атры ма лі му зей гіс то рыі Ма гі лё ва і біб лі я тэ ка імя Кар ла Марк са 

пад час ве ча ра-парт рэ та, пры све ча на га Ва ле рыю КА ЗА КО ВУ

З БРЭС ТА — У МА ЛА ДЗЕЧ НА
пе ра ехаў сім вал куль тур най ста лі цы кра і ны
У Брэс це прай шоў за ключ-
ны га ла-кан цэрт май строў 
мас тац тваў. На гэ тым ме-
ра пры ем стве го рад над 
Бу гам пе ра даў свай му 
пе ра ем ні ку — Ма ла дзеч-
ну — сім вал куль тур най 
ста лі цы.

На свят ка ван ні га ва ры ла ся, 
што за год у Брэс це ад бы лі ся 
сот ні ме ра пры ем стваў пад зна-
кам куль ту ры. Мно гія з іх даў но 
ста лі тра ды цы яй Брэс та, яны і 
за бяс пе чы лі го ра ду гэ ты га на-
ро вы ста тус. Най перш мож на 
ска заць пра між на род ныя фес-

ты ва лі: кла січ най му зы кі — «Сту дзень скія му зыч ныя ве ча ры» 
і тэ ат раль на га мас тац тва — «Бе лая ве жа». На зва ныя брэн ды 
зра бі лі наш го рад па зна валь ным да лё ка за яго ме жа мі. Тут жа 
мож на ад зна чыць і ін тэ ле кту аль ны фо рум «Бе рас цей скія кні-
га збо ры», які стаў важ най кам па ні яй на шля ху да сле да ван ня 
гіс то рыі аб лас но га цэнт ра і рэ гі ё на.

Нель га не ад зна чыць, што ста тус куль тур най ста лі цы Брэст 
на сіў у год 70-год дзя Пе ра мо гі. Ня ма ла зна ка вых ме ра пры ем-
стваў прай шло ў Брэсц кай крэ пас ці і яе му зе ях.

А вось, на прык лад, фо рум ву ліч ных тэ ат раў і Бе рас цей скі 
кар на вал га ра джа не ўба чы лі ўпер шы ню на свя це го ра да. І стар-
шы ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма Аляк сандр РА ГА ЧУК вы ка-
заў ся за кар на вал, а так са ма бард-фес ты валь імя Уладзіміра  
Вы соц ка га як но выя куль тур ныя тра ды цыі Брэс та.

Аляк сандр Ра га чук пе ра даў старшыні ма ла дзеч анскага 
райвыканкама Аляк санд ру ЯХ НАЎ ЦУ сім ва ліч ны знак куль-
тур най ста лі цы з па жа дан нем па мна жаць куль тур ныя тра ды цыі 
ра дзі мы На цы я наль на га фес ты ва лю бе ла рус кай пес ні і паэ зіі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevich@zviazda.by

Ён ужо транс лю ец ца на 
між на род ным тэ ле ка на-
ле «СТС Ін тэр нэшнл», у 
хут кім ча се яго пач нуць 
па каз ваць па «Еў ра-
ньюс», а так са ма па ін-
шых між на род ных ка на-
лах. Гэ та не вы пад ко ва. 
Ін та рэс да на шай кра і ны 
за мя жой рас це як ся род 
ту рыс таў, так і ся род ін-
вес та раў — важ на яго за-
да во ліць.

Ідэя ві дэа ро лі ка на ле жыць 
Мі ніс тэр ству ін фар ма цыі.

— Гэ та на ша вя лі кая пра-
ца па ства рэн ні імі джу кра і-
ны, — за ўва жы ла ў раз мо ве з 
жур на ліс та мі мі ністр ін фар-
ма цыі Лі лія АНА НІЧ. — Прэ-
зі дэнт Аляк сандр Ры го ра віч 
Лу ка шэн ка ў Па слан ні Пар-
ла мен ту і бе ла рус ка му на ро-
ду асоб на спы няў ся на тым, 
на коль кі важ на, каб срод кі 
ма са вай ін фар ма цыі пра ца-
ва лі на імідж кра і ны. Мы ба-
чым, што на за меж ных ка на-
лах кра і ны рэ кла му юць ся бе. 
Гэ тым са мым ства ра юц ца 
ўмо вы для пры ваб лі ван ня ту-
рыс таў, ін вес ты цый. Ду маю, 
не спра вяд лі ва, што ў Бе ла-
ру сі не бы ло да гэ туль та ко га 
ро лі ка, які, як мне зда ец ца, 
сён ня вель мі ак ту аль ны.

Ві дэа па чы на ец ца з пы-
тан ня: што са мае га лоў нае ў 
жыц ці? На пра ця гу ро лі ка гля-
дач мае маг чы масць не толь кі 
атры маць аса ло ду ад на шых 
края ві даў, але і знай сці ад каз 
на гэ тае пы тан не.

Мі ністр ін фар ма цыі ўпэў-
не на: са мае га лоў нае — са мо 
жыц цё.

— Гэ та мож на па ка заць 
праз сям'ю, праз прос тых лю-
дзей, якія су стра ка юць ра ні цу 
но ва га дня са сва і мі кло па та-
мі, — рас ка за ла яна. — Як у 
гэ тым ро лі ку: па спя хо вы та та, 
ці ка вая ма ма, дзе ці — усе за-
ня ты, усе жы вуць у пры го жай, 
год най кра і не. Мы прос та 
ўлю бі лі ся ў гэ ты ро лік на эта-
пе зна ём ства са сцэ на ры ем. 
На ту раль на, за ха це ла ся, каб 
пра дукт з'я віў ся.

Мі ніс тэр ства пла нуе за дзей-
ні чаць усе маг чы мыя кан так ты 
ў рам ках рэа лі за цыі між ура да-
вых па гад нен няў з цэ лым шэ-
ра гам дзяр жаў, каб рас паў сю-
дзіць гэ ты ві дэа пра дукт.

— Ці ка васць да Бе ла ру-
сі ве лі зар ная, — ка жа Лі лія 
Ана ніч. — На ша дзяр жа ва, як 
ні я кая ін шая, ме на ві та ў гэ ты 
пе ры яд па каз вае, на коль кі 
важ на быць пра сто рай мі ру, 
даб ра. Мы ад бы лі ся як кра і на, 
дзе зна хо дзяць ра зу мен не роз-

ныя ба кі кан флік ту ва Укра і не. 
Мы ба чым, што па лі ты ка, якая 
пра во дзіц ца на шым Прэ зі дэн-
там, пад тры ма на на ро дам. Мы 
хо чам, каб Бе ла русь заў сё ды 
бы ла кра і най для жыц ця.

Па сло вах прад зю са ра 
Ва ле рыя КРАЎ ЧУ КА, га лоў-
най за да чай пад час пра цы над 
ві дэа бы ло «пе ра нес ці эмо цыі 
са сцэ на рыя ў ві дэа рад».

— У вы ні ку ро лік атры маў-
ся вель мі доб рым, пра нік нё-
ным, — кан ста туе ён.

Яго ка ле га прад зю сар 
Ула дзі мір ПА ПОЎ да дае, 
што гэ та ві дэа — пер шы пра-
дукт та ко га ўзроў ню, зроб ле-
ны цал кам у на шай кра і не і 
на шы мі людзь мі.

— Кож ны ўклаў час цін ку 
свай го та лен ту, — ка жа пра-
д зю сар.

Кас тынг для ак цё раў быў 
доў гім — больш чым 1,5 ме-
ся ца: доў га не маг лі знай сці 
па трэб ныя ты па жы.

Ак цёр Аляк сандр БРУ-
ХАЦ КІ, які сыг раў ро лю дзя ду лі, 
быў вы бра ны амаль ад ра зу.

— Трэ ба зна хо дзіць маг чы-
масць пра цяг ваць гэ тую спра-
ву, — упэў не ны ён. — Я ўдзяч-
ны, што ўдзель ні чаў у та кім 
пра ек це. Ра ней спя ва лі: мой 
ад рас не дом і не ву лі ца, мой 
ад рас — Са вец кі Са юз. Я з го-

на рам ска жу: мой ад рас — Бе-
ла русь. Я вель мі за да во ле ны, 
што рас ка заў пра свой дом.

Ак ту аль насць ро лі ка пад-
крэс ліў і Дзміт рый МІ РОН-
ЧЫК, на чаль нік упраў лен-
ня ін фар ма цыі — прэс-сак-
ра тар Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў.

— Гэ ты ро лік нам спат рэ-
біц ца з мно гіх пры чын, — ад-
зна чае прад стаў нік МЗС. — 
Фік су ец ца змя нен не ад но сін 
да Бе ла ру сі ў па зі тыў ны бок. 
Яно ад бы ва ец ца праз рэ аль-
ныя фак та ры, у тым лі ку та-
кія, што не за ле жаць ад нас 
на ўпрост. У гэ тым за ле, дзе 
за раз пра хо дзіць прэ зен та-
цыя, ужо больш за 20 ра зоў 
су стра ка ла ся трох ба ко вая 
кан такт ная гру па па ўрэ гу ля-
ван ні кан флік ту ва Укра і не. 
Ін та рэс да нас рас це і з пры-
чы ны тых унут ры па лі тыч ных 
ме ра пры ем стваў, якія ў нас 
пра вод зяц ца на вель мі вы-
со кім уз роў ні. Гэ ты ін та рэс 
мае не толь кі якас нае, але і 
коль кас нае вы ра жэн не: та-
ко га рэз ка га рос ту па ста ян на 
акрэ ды та ва ных за меж ных ка-
рэс пан дэн таў, як за раз, у нас 
не бы ло га доў дзе сяць.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. 
yushkevich@zviazda.by
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Мы і светМы і свет  ��

СЯ БЕ ПА КА ЗАЦЬ...
Прэ зен та цыя ві дэа ро лі ка «Бе ла русь — кра і на для жыц ця» прай шла ўчо ра ў Мін ску
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Ва ле рый КА ЗА КОЎ пе рад ае 
гіс та рыч ныя каш тоў нас ці 
му зею гіс то рыі Ма гі лё ва.

Бе ла ру сы пры звы ча і лі ся бе гаць 
па зям лі, але, ка лі ім пра па на ва лі 
па бег чы ўверх па лес ві цы, як ужо 
даў но ро бяць за мя жой, ака за ла ся, 
што по пыт пе ра вы шае пра па но ву.

— Па гля дзі це, які ажы я таж! — ка жа ў 
дык та фон яў на за да во ле ны Ва дзім Дзе-
вя тоў скі, стар шы ня Бе ла рус кай фе дэ ра-
цыі лёг кай ат ле ты кі. — Мы ўпер шы ню 
пра во дзім па доб ныя спа бор ніц твы. За-
га дзя па пя рэдж ва лі, што ўдзел пры муць 
толь кі 150 ча ла век, але лю дзей усё роў-
на прый шло больш. Бач на, як шмат тых, 
хто хо ча пра во дзіць свой воль ны ча сам 
ра зам са спор там. Што ці ка ва, па бя гуць 

не толь кі жы ха ры ста лі цы, але і прад-
стаў ні кі ін шых бе ла рус кіх га ра доў.

Сэнс гэ тых спа бор ніц тваў прос ты. 
Хто ся род дзяў чат і муж чын хут чэй да бя-
жыць да 35-га па вер ха са ма га вы со ка га 
жы ло га бу дын ка кра і ны, той пе ра мо жа і 
атры мае сер ты фі кат на 2,5 міль ё на руб-
лёў. На сло вах за да ча прос тая. Але, ка лі 
пры гад ва еш, што мно гія праз ля но ту на 
трэ ці па верх ез дзяць на ліф це, ра зу ме-
еш, што гэ тыя спа бор ніц твы — яшчэ тое 
вы пра ба ван не.

Каб па пя рэ дзіць траў ма тыч насць, 
кож на га спарт сме на на старт ад праў ля-
лі з не вя лі кім ін тэр ва лам. Гэ та зна чыць, 
кож ны ру шыў з ін ды ві ду аль ным ча сам. 

Най леп шым ён ака заў ся ў 40-га до ва га 
мін ча ні на Аляк санд ра Клюй ко, які ўзняў-
ся на 35-ты па верх за 2 хві лі ны і 51 се кун-
ду. Ся род дзяў чат пер шае мес ца за ня ла 
Ган на Мак сі ма ва з Ві цеб ска.

— Я слу жу ў Мі ніс тэр стве па над-
звы чай ных сі ту а цы ях, і ў нас кож ны год 
пра вод зяц ца па доб ныя спа бор ніц твы ў 
На цы я наль най біб лі я тэ цы ся род па жар-
ных і ра та валь ні каў, — пры знаў ся Аляк-
сандр Клюй ко. — Толь кі там мы бя жым у 
поў най аму ні цыі, якая ва жыць пры бліз на 
20 кі ла гра маў, на 25-ы па верх. Тут без 
про ці ва га за бег ла ся пра сцей.

Та рас ШЧЫ РЫ. taras@zviazda.by
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Здо ра ва!Здо ра ва!  �� «БЕЗ ПРО ЦІ ВА ГА ЗА 
БЕГ ЧЫ ПРА СЦЕЙ»Ста ліч ны 133-мет ро вы гмах «Па рус» пры няў пер шыя 

ў Бе ла ру сі спа бор ніц твы па за бе гах па пры ступ ках

Пад вес ка ча соў Ула дзі мі ра 
Чыр во нае Со ней ка.

БЮД ЖЭТ ЗА ХА ВАЕ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НУЮ НА КІ РА ВА НАСЦЬ

Пра гэ та за яві ла на мес нік прэм' ер-мі ніст ра На тал ля 
КА ЧА НА ВА. «Фар мі ра ван не бюд жэ ту — гэ та вель мі сур' ёз на 
і ад каз на. Та кім чы нам пла ну ец ца раз віц цё кра і ны на най-
блі жэй шыя га ды. Вя до ма, вя лі кае зна чэн не мае тое, што за-
хоў ва ец ца са цы яль ная на кі ра ва насць бюд жэ ту на 2016 год. 
Бо са мае га лоў нае ў Бе ла ру сі — гэ та ча ла век, яго кло па ты і 
па трэ бы», — ад зна чы ла яна.

Каб ба чыць, як рэа лі зу юц ца за ха ды, што пры ма юц ца на 
дзяр жаў ным уз роў ні, урад усё час цей ар га ні зуе вы яз ныя па-
ся джэн ні ў рэ гі ё нах. Гэ та дае маг чы масць азна ё міц ца з праб-
ле ма мі, якія сён ня іс ну юць, і ўпэў ніц ца, што мяс цо вая ўла да 
пры мае аб' ек тыў ныя і пра віль ныя ра шэн ні.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zviazda.by


