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Дзьме пра ніз лі вы во сень скі 
ве цер. Ця ру сіць дроб ны 
дож джык, зрэд ку зры ва ю чы ся 
буй ны мі кроп ля мі. Но гі 
пра валь ва юц ца ў віль гот най 
ня ско ша най тра ве. На двор'е 
па-здрад ніц ку су праць. 
Але мы ідзём, ня гле дзя чы 
ні на што. Уз бі ра ем ся на га ру, 
пе ра адоль ва ем ляс ны гу шчар 
або рэз ка спус ка ем ся ўніз 
(узім ку тут мож на ка тац ца 
на сан ках). Ім чым, 
каб па кла ніц ца ма гі лам сал дат — 
во і нам Пер шай су свет най.

Пер шая су свет ная вай на за вяр шы-
ла ся 11 ліс та па да 1918 го да, ка лі бы-
ло пад пі са на Кам п'ен скае пе ра мір'е. 
У гэ ты дзень ва ўсім све це ад зна ча-
ец ца Дзень па мя ці яе ах вяр і Дзень 
пры мі рэн ня. Ужо тра ды цы яй ста ла 
пра во дзіць сім ва ліч ныя ак цыі і ме ра-
пры ем ствы.

Аў та пра бег па мя ці ўпер шы ню прай-
шоў і на Па стаў шчы не. А між ін шым, 
край зна хо дзіў ся ў эпі цэнт ры Пер-
шай су свет най вай ны. Лі нія фрон ту 
па дзя лі ла яго во сен ню 1915 го да ў 
хо дзе Свян цян ска га пра ры ву, а На ра-
чан ская апе ра цыя ў са ка ві ку 1916-га 
пе ра ўтва ры ла Па стаў скі ра ён у ру і-
ны і па пя лі шча. І да гэ туль па стаў ская 
зям ля ўсы па на сна ра да мі, аба рон чы мі 
збу да ван ня мі і... ма гі ла мі.

На тэ ры то рыі ра ё на на ліч ва ец ца 
больш за 30 мес цаў, дзе па ха ва ны 
сал да ты Пер шай су свет най. І гэ та не 
кан чат ко вая ліч ба. Дзя ку ю чы мяс цо-
вым эн ту зі яс там, ра ён ным ула дам і, 
у пер шую чар гу, не абы яка вым да 
па дзей ста га до вай даў ні ны лю дзям, 
зна хо дзяц ца но выя па ха ван ні, ад-
кры ва юц ца ім ёны за бы тых сал дат. 
Ра зам з па стаў ча на мі, свя та ра мі, 
вай скоў ца мі і края знаў ца мі з су сед-
ніх рэ гі ё наў па кла ні ла ся іх ма гі лам 
пад час аў та пра бе гу і ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды».

ПУНКТ № 1. КА ШЫ ЦЫ
На пэў на, гэ тае мес ца, як і ўсе на-

ступ ныя, не ба чы ла столь кі лю дзей 
за пар. Упер шы ню гу ча ла тут і ма літ-
ва. Лю дзі ха дзі лі на мяс цо выя мо гіл кі, 
і боль шасць з іх не ве да ла, што по бач з 
іх ро дзі ча мі па ха ва ны сал да ты Пер шай 
су свет най вай ны. Хоць ста ра жы лы 
сцвяр джа лі: пры клад на да 1985 го да 
ма гі лы бы ло доб ра ві даць. Та ды яны 
раз мя шча ла ся за вяс ко вы мі мо гіл ка-
мі, якія за столь кі га доў па шы ры лі ся і 
ўшчыль ную да лу чы лі ся да пал ка вых.

Ця пер тут ста іць крыж. Але гэ та 
пры бліз нае мес ца па ха ван няў. Дак-
лад нае раз мя шчэн не ма гіл у бу ду чы-
ні да па мо жа вы зна чыць 52-гі асоб ны 
спе цы я лі за ва ны по шу ка вы ба таль ён. 
А сён ня дзя ку ю чы пра цы края знаў-
цаў-эн ту зі яс таў ста лі вя до мы ім ёны 
20 ра сій скіх сал дат.

— У Рус кай ім пе ра тар скай ар міі слу-
жы лі лю дзі роз ных на цы я наль нас цяў і 
кан фе сій, — ад зна чае за сна валь нік 
даб ра чын на га куль тур на-гіс та рыч-
на га фон ду па мя ці Пер шай су свет-
най вай ны «Кро кі», лаў рэ ат прэ міі 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «За ду хоў нае 
ад ра джэн не» Ба рыс ЦІ ТО ВІЧ. — Да-
рэ чы, пра тое, што ў во ін скіх час цях за-
хоў ва ла ся са ма быт насць ве ра выз нан-
ня, свед чыць та кая дэ таль: у ка зар мах 
ім пе ра тар скай ар міі да зва ля лі тры маць 
руч ні кі з на цы я наль ным ар на мен там. І 
тое, што сён ня тут мо ляц ца свя та ры як 
ка та ліц кай, так і пра ва слаў най кан фе-
сій, — і доб ры знак, і тра ды цыя.

ПУНКТ № 2. СІЎ ЦЫ
У вёс цы Сіў цы зна хо дзіц ца брац кая 

ма гі ла сал дат рус кай ар міі. Гэ та ад но 
з ня мно гіх мес цаў, пра якое мяс цо выя 
жы ха ры ве да юць даў но. Мяр ку ец ца, 
што тут спа чы ва юць сал да ты, якія за-
гі ну лі пад час га за вай ата кі.

У вёс цы ўся го не каль кі хат, а па-
ха ван не заў сё ды да гле джа на. Ча го 
не ска жаш пра ін шыя мес цы. Праў-
да, так бы ло да ня даў ня га ча су, па-
куль за спра ву не ўзяў ся мяс цо вы 
эн ту зі яст Анд рэй Ма цур. Пра цу ю чы ў 
свой час над пер са наль най вы ста вай 
«Ня бач ныя пом ні кі Вя лі кай вай ны», 

фа то граф-ама тар на тра піў на вя лі-
кую коль касць па ха ван няў пе ры я ду 
Пер шай су свет най. Мяс цо вы жы хар 
і па ду маць не мог, што імі лі та раль на 
ўсы па ны ўвесь ра ён. Па ха ван ні бы лі 
ў вель мі кры тыч ным ста не. Каб дай-
сці да не ка то рых, ча сам да во дзі ла ся 
не толь кі скош ваць тра ву ў по яс, а і 
спі лоў ваць цэ лыя за рас ні кі. Пра стан 
пом ні каў (ка лі яны ёсць), над ма гіль-
ных пліт і ма гіл на ват ка заць не бы ло 
ча го.

Пры вес ці іх у больш-менш пры-
стой ны вы гляд да па маг лі та кія ж, 
як ён, эн ту зі яс ты, мяс цо выя ўла ды. 
Пад клю чы лі ся і вя до мыя края знаў цы, 
якія зай ма юц ца доб ра ўпа рад ка ван-
нем па доб ных мес цаў не адзін год. 
Ра бо та па ча ла ся ў кра са ві ку гэ та га 
го да, а ўжо 11 аб' ек таў — пад ахо вай 
дзяр жа вы.

ПУНКТ № 3. ЛО ПУ ЦІ
Пом нік вы шы нёй пры клад на ў ча-

ты ры мет ры ста іць і на пуст цы не па да-
лёк ад вёс кі Ло пу ці, што ў Лын туп скім 
сель скім Са ве це. На дум ку экс пер та 
па во ін скіх па ха ван нях Пер шай су-
свет най вай ны ў Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 
Баг да на ва, на гэ тым мес цы зна хо дзі-
лі ся ла за рэт ныя мо гіл кі 115-й ня мец-
кай пя хот най ды ві зіі. «Па ха дзіў шы па 
вёс цы, мож на вы зна чыць, дзе раз-
мя шчаў ся і сам ла за рэт, — га во рыць 
вя до мы жур на ліст і фа то граф. — Ві да-
воч на, там па мі ра лі па ра не ныя ў хо дзе 
На ра чан скай апе ра цыі. За ха ва ла ся 
толь кі не каль кі над ма гіль ных бе тон-
ных пліт. Рус кіх па ха ван няў ся род іх 
ня ма, але гэ та не зна чыць, што іх тут 

не бы ло. На Па стаў шчы не, асаб лі ва 
ўздоўж лі ніі фрон ту, прак тыч на ўсе 
мо гіл кі змя ша ныя. Гэ та тлу ма чыц ца 
тым, што блі жэй да Вя лі ка дня 1916 го-
да ва ю ю чыя ба кі да мо ві лі ся аб пе ра-
мір'і і вый шлі на нейт раль ную па ла су, 
каб па ха ваць сва іх сал дат. Вы пад ко ва 
за вя за ла ся пе ра стрэл ка. На на ступ ны 
дзень нем цы па ста ві лі ўмо ву: не па ды-
хо дзіць да іх па зі цый блі жэй, чым на 
150 мет раў, а за бі тых рус кіх сал дат, 
якія апы ну лі ся на іх тэ ры то рыі, яны па-
ха ва юць са мі. Так і атры ма ла ся. Нем-
цы ха ва лі ра сій скіх сал дат по бач са 
сва і мі, ста ві лі пра ва слаў ныя кры жы, 
по тым іх мя ня лі на бе тон ныя пом ні кі. 
На боль шас ці з іх над піс — «не вя до-
мы рус кі сал дат», але су стра ка юц ца 
асоб ныя ім ёны і проз ві шчы.

ПУНКТ № 4. КА МАІ
По бач з ад ным з най ста рэй шых 

хра маў Бе ла ру сі, па бу да ва ным у Ка-
ма ях у 1606—1609 га дах, — не вя лі кая 
ме ма ры яль ная плі та. Ка ля сла ву та-
га кас цё ла ў го нар Іа а на Хрыс ці це ля 
пад час Пер шай су свет най вай ны бы-
лі па ха ва ны сал да ты ня мец кай ар міі. 
Гэ та ця пер тут ста іць пом нік, а яшчэ 
ня даў на пра мес ца па ха ван ня ні што 
не на гад ва ла...

На мес нік стар шы ні Па стаў ска га 
рай вы кан ка ма Юрый Кі ся лёў, які ха-
дзіў у Ка май скую шко лу, па мя тае пом-
нік, па стаў ле ны тут яшчэ нем ца мі. Не 
мо жа за быць і тое, як у ад но ім гнен не 
яго не ста ла. Ча го толь кі не ра бі ла ся 
на гэ тым мес цы! Ча ла ве чыя астан-

кі, якія ва ля лі ся на па верх ні, са бра лі 
мяс цо выя жы ха ры. Яны і па ха ва лі іх 
у ад ным мес цы. Но вы пом нік з'я віў-
ся тут ня даў на дзя ку ю чы на ма ган ням 
ксян дза Яца ка.

— Сал дат, які за гі нуў або на сва-
ёй тэ ры то рыі, або на тэ ры то рыі ін шай 
кра і ны, мае пра ва не прос та на ма гі лу, 
але і на тое, каб яна ахоў ва ла ся, не 
бы ла рас тап та ная, каб ка ля яе быў 
уста ля ва ны па мят ны знак, — пе ра-
ка на ны Юрый Кі ся лёў. — У гэ тым кі-
рун ку мы ро бім пер шыя кро кі. Ка лі 
мы лі чым ся бе кра і най цы ві лі за ва най 
і куль тур най, мы па він ны лік ві да ваць 
бе лыя пля мы ў гіс то рыі і ад на віць гіс-
та рыч ную па мяць. Бу дзем пра гэ та 
па мя таць — па доб на га не да пус цім, 
за бу дзем — тра ге дыі не па збег нем.

ПУНКТ № 5. ДВАР ЧА НЫ
Тут, лі та раль на за пры ся дзіб ным 

участ кам, ужо ста год дзе спа чы ва юць 
сал да ты 1-га ка ра леў ска га прус ка га 
пя хот на га пал ка №97. «Коль кі тут жы-
ву, столь кі і пра пла ка ла. Та кія ж ма-
ла дыя па ляг лі...» — ка жа гас па ды ня. 
З ця гам ча су мо гіл кі пе ра тва ры лі ся 
ў гру ду ка мен ня. Кры жы па ва лі лі ся і 
быц цам урас лі ў зям лю.

— Тыя кры жы, якія мож на бы ло па-
ста віць, вяр ну лі на мес цы, — рас каз вае 
Анд рэй Ма цур. — Тыя ж, што рас ка ло-
лі ся на част кі, скла лі ка ля пад нож жа 
па мят на га ка ме ня. Па пе ры мет ры мо-
гі лак вы сек лі ўсе дрэ вы. Па-доб ра му, 
гэ тае мес ца трэ ба бы ло б аб га ра дзіць. 
Ду маю, што су мес ны мі на ма ган ня мі 

зной дзем час. У нас шмат ад на дум цаў, 
та му ёсць на ка го раз ліч ваць.

Не абыя ка вы да па дзей ста га до вай 
даў ні ны і пісь мен нік Вя ча слаў Бан да-
рэн ка, які пры свя ціў Пер шай су свет най 
вай не не ад ну кні гу. А між ін шым, ці ка-
васць да тэ мы ў вя до ма га тэ ле вя ду ча-
га ў пер шую чар гу ся мей ная. У Пер шай 
су свет най удзель ні ча ла пяць яго прод-
каў. І ўсе, да рэ чы, бы лі афі цэ ра мі.

— Род ны пра пра дзед ва я ваў на 
паў днё вым участ ку фрон ту, на Па-
лес сі, — рас каз вае Вя ча слаў Бан да-
рэн ка. — Яго сын, мой стры еч ны пра-
дзед, — на Смар гон шчы не. Стры еч ны 
пра пра дзед, Мі ха іл Мі хай лаў, быў шы 
ка ман дзі рам бры га ды, удзель ні чаў 
у лік ві да цыі Свян цян ска га пра ры ву, 
вы зва ляў Ві лей ку і зма гаў ся пад час 
На ра чан скай апе ра цыі. Не так даў но 
я да ве даў ся, што па мёр ён на пя рэ-
дад ні Дру гой су свет най вай ны ў Са-
вец кім Са ю зе. А ра ней ду маў, што і 
гра ма дзян скую не пе ра жыў: вы жыць 
у са вец кай Ра сіі цар ска му ге не ра лу 
бы ло ня прос та.

ПУНКТ № 6. 
ПЯТ РОЎ ШЧЫ НА

Боль шасць па ха ван няў на ін тэр-
на цы я наль ных мо гіл ках у ляс ным 
ма сі ве вёс кі Пят роў шчы на на ле жыць 
сал да там ня мец ка га 136-га пя хот на-
га пал ка. Але ёсць і не каль кі пліт, на 
якіх па-поль ску на пі са на «не вя до мы 
ра сій скі сал дат». Да та го ж за ха ва лі ся 
ня мец кія паш тоў кі, на якіх вы раз на ві-

даць, што на пра вым сек та ры мо гі лак 
бы лі па ха ва ны ня мец кія сал да ты, а на 
ле вым — уз вы ша юц ца пра ва слаў ныя 
кры жы.

Мо гіл кі знай шлі ў вель мі дрэн ным 
ста не. Рас ка па ныя ма гі лы бы лі на поў-
не ны смец цем, а тое, што за ста ло ся 
ад па ха ван няў, бы ло згор ну та ў тры 
вя лі кія кур га ны. Ёсць зда гад кі, што 
зра бі лі гэ та пад час бу даў ніц тва да ро-
гі, якую не ка лі пра клад ва лі праз мо-
гіл кі. Па куль рас ка па лі адзін кур ган: 
да ста лі шмат пліт, пом нік. Але мес ца 
раз мя шчэн ня па ха ван няў ад на віць так 
і не ўда ло ся...

* * *
Гэ тыя мес цы — толь кі част ка та го, 

што за та кі ка рот кі час уда ло ся да вес-
ці да ла ду. Тут не ста яць шы коў ныя 
ме ма ры я лы і ма ну мен ты, рэд ка су-
стрэ неш і пом нік. Ад па ха ван няў жа 
рус кіх сал дат не за ста ло ся амаль ні чо-
га. А ка лі неш та і ёсць, то, як пра ві ла, 
раз бу ра на, рас цяг ну та, рас тап та на... 
Ві даць, да гэ туль Пер шай су свет най 
вай ной ці ка ві лі ся толь кі чор ныя ка-
паль ні кі. На шчас це, з'я ві лі ся ін шыя — 
не абы яка выя да гіс то рыі — лю дзі, якія 
кла по цяц ца пра тое, каб за ха ваць па-
мяць аб тых, хто пра ліў кроў на на шай 
зям лі. На пе ра дзе ў края знаў цаў-эн ту-
зі яс таў — но выя аб' ек ты, якія па тра-
бу юць доб ра ўпа рад ка ван ня.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
kanyuta@zvіazda.by

Па стаў скі ра ён.
Фо та Анд рэя МА ЦУ РА 

і з ар хі ва Ула дзі мі ра БАГ ДА НА ВА.

Рэ ха Пер шай су свет найРэ ха Пер шай су свет най  ��

ПА КЛОН САЛ ДА ТУ У Па стаў скім ра ё не 
ўша на ва лі па мяць во і наў

Брац кая ма гі ла сал дат рус кай ар міі ў Сіў цах.

Ня даў на ста лі вя до мыя ім ёны 20 ра сій скіх во і наў, па ха ва ных на мо гіл ках 
у вёс цы Ка шы цы.

Мяр ку ец ца, на гэ тым мес цы зна хо дзі лі ся ла за рэт ныя мо гіл кі 115-й ня мец кай 
пя хот най ды ві зіі. Су стра ка юц ца тут і па ха ван ні рус кіх сал дат (в. Ло пу ці).

СУ СТРЭ ЧА 
Ў БЕ ЛА РУС КІМ САД КУ 

Ў БЕ ЛА СТО КУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ле тась, як і ра ней, на «пе ча на га ка та» скір ман тоў цы збі ра лі ся ў до ме На тал лі 
Радзь ко — кі раў ні цы «Ве ся лу хі». А сё ле та бы ло вы ра ша на са брац ца ў До ме куль-
ту ры — у аб ста ля ва ным «пад ха ту» па коі, каб ха па ла мес ца ўсім і за шчод рым 
ста лом па ся дзець, і поль ку стан чыць, і на віл ках, як на ка ні, пад' ехаць да «ка та». 
А га лоў нае, каб бы ло дзе пад ве сіць са мо га ге роя за ба вы — пе ча ную бул ку.

На па чат ку, па куль гос ці збі ра юц ца ў па коі, ста вяць стра вы на стол, тан чаць, 
гас па ды ня рых туе цес та і ле піць з яго част кі бу ду ча га «ка та» — га ла ву, ту ла ва, 
ла пы. По тым ста віць усё ў печ. Па куль пя чэц ца «кот», у па мяш кан ні па чы на ец ца 
са праўд ны тэ атр сме ху. Тут і жар ты, і гуль ні, і дас ціп ныя тос ты. Яно і зра зу ме ла — 
на пра ця гу пос ту, аж но да шос та га сту дзе ня, та кіх шум ных бя сед ужо не бу дзе. 
Гос ці кі да юц ца ў ско кі, тан цу юць кра ка вяк, ка ро бач ку, на рэ чань ку і «лы са га». 
Гу ля юць у «Ра мень чык», «Цы буль ку», «Ві шань ку». Час ад ча су пы та юц ца, ці 
спёк ся «кот». Ка лі, на рэш це, пе чы ва да ста юць з пе чы, тут жа май стру юць ду жа 
па доб на га ка та, ка жу чы: «Ад пе чы да ку та ня сём лы са га ка та». Яго пад веш ва юць 
за по яс да сто лі, так, каб мож на бы ло ўха піць ро там.

Па чы на ец ца гуль ня. Гос ці бя руць у ру кі віл кі, які мі да ста юць з пе чы чы гу ны, 
са дзяц ца на іх, быц цам бы на ко ней, і ска чуць да пі ра га. Кож ны ка жа: «Ад па-
ро га да ку та еду па лы са га ка та!» І кож ны хо ча ад ку сіць хвост. Але не кож на му 
гэ та ўда ец ца. «Штраф ні кі» вы кон ва юць за дан ні: па ха дзіць бус лом або пеў нем 
ля «ку ры цы» (гэ та для муж чын), на па іць «жу раў ля», стан ца ваць або пра спя ваць 
пры пеў кі (для жан чын), а той, што ў га дах, — стаць на ла ву і пра кры чаць тры 
ра зы: «Ма ма, рых туй па душ кі, за муж ха чу!»

По тым дзе ляць смач на га «ка та» на ўсіх — ка му ла пы, ка му га ла ву. А хвост — 
ён з са праўд най каў ба сы — кож на му па трош кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

СКІР МАН ТАЎ СКІЯ 
ВЯ ЧОР КІ Вя до ма, што Бе ла сточ чы на з'яў ля ец-

ца цэнт рам кам пакт на га пра жы ван ня 
бе ла ру саў у Поль шчы. Боль шасць з іх 
за ха ва ла сваю то ес насць, мо ву і тра-
ды цыі, якія яны ша ну юць, бе раж лі ва 
абе ра га юць, пе ра да юць сва ім дзет кам. 
У на ступ ным го дзе ад зна чыць 60-год-
дзе най ста рэй шая і са мая ўплы во вая 
бе ла рус кая гра мад ская ар га ні за цыя — 
Бе ла рус кае гра мад ска-куль тур нае та-
ва рыст ва ў Поль шчы.

Дня мі ў бе ла рус кім пе рад школ лі, ці, як 
па-на ша му, дзі ця чым сад ку № 14, у Бе ла-
сто ку ад бы ла ся не звы чай ная су стрэ ча. У 
гос ці да бе ла рус кіх дзе так за ві та лі стар шы-
ня Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры Ула дзі мір 
Гі леп, на мес нік стар шы ні фон ду, стар шы ня 
та ва рыст ва «Бе ла русь — Поль шча», вя до-
мы бе ла рус кі пісь мен нік Ана толь Бу тэ віч і 
аў тар гэ тых рад коў. А на го дай для су стрэ чы 
ста ла прэ зен та цыя толь кі што вы да дзе най у 
Бе ла сто ку Фун да цы яй эка на міс таў на ва коль-
на га ася род дзя і на ту раль ных рэ сур саў каз ка 
бе ла рус ка га аў та ра Люд мі лы Стру жэц кай 
«Ноч жу ка-свет ля ка». Вы дат ныя ілюст ра цыі 
да кніж кі зра бі ла вя до мая бе ла рус кая мас-
тач ка Ры та Ці мо ха ва. Ад мет ным з'яў ля ец ца 
тое, што каз ка вы да дзе на асоб ны мі кніж ка мі 
на бе ла рус кай, поль скай і рус кай мо вах пры 
да па мо зе гран та мі ніст ра куль ту ры і на цы я-
наль най спад чы ны Поль шчы.

Бе ла рус кія гру пы ў дзі ця чым сад ку бы лі 
ство ра ны роў на 20 га доў та му па іні цы я ты ве 
Мі ра сла ва Пя кар ска га. Гэ ты быў не бы ва-
лы экс пе ры мент, які сты му ля ваў ак тыў нае 
раз віц цё, а дак лад ней ад наў лен не бе ла-
рус ка моў най аду ка цыі ў Поль шчы. «Увесь 
час пра цу ем над уз ба га чэн нем пра гра мы 
на ву чан ня. Усё ў ёй скі ра ва на на тое, каб 
дзе ці і баць кі ад чу ва лі, што з'яў ля юц ца бе-
ла ру са мі, — га во рыць сён няш ні ды рэк тар 

сад ка Лю цыя НІ МІ РО ВІЧ. — У сад ку вы хоў-
ва юц ца ка ля 100 дзе так. Кла по ціц ца пра іх 
так са ма спе цы яль на ство ра ная гра мад ская 
ар га ні за цыя «АБ БА» — аб' яд нан не баць коў, 
бе ла рус кас цю апан та ных...»

Та кім чы нам, агуль ны мі на ма ган няі ў Бе-
ла сто ку ство ра ны ўні каль ны бе ла рус кі ася-
ро дак. Гэ та ад ра зу ад чу ла і на ша дэ ле га-
цыя, як толь кі ад чы ні ла дзве ры сад ка. «Дзень 
доб ры» і «Шчы ра ві та ем» — та кі мі сло ва мі 
су стра ка лі нас вы ха ван цы. Уся ат мас фе ра 
ва ўтуль ным бу дын ку — пры го жае афарм-
лен не на бе ла рус кай мо ве, дзі ця чыя ма люн кі, 
бе ла рус кія кніж кі — усё пад крэс лі ва ла ад-
мет насць гэ та га мес ца. Асаб лі ва ўсце шы ла 
вы ступ лен не дзе так, якія ў бе ла рус кіх вы-
шы ван ках пад свой улас ны акам па не мент 
вы ка на лі не каль кі бе ла рус кіх пе сень, па ка-
за лі сваё тан ца валь нае май стэр ства. Гэ ты 
дзі ця чы ка лек тыў дзей ні чае ў сад ку ўжо не-
каль кі га доў, час та вы сту пае на фес ты ва лях 
бе ла рус кай пес ні ў Бе ла сто ку.

Пас ля на шых шчы рых апла дыс мен таў 
дзет кі рас се лі ся ў за ле, з ці ка вас цю па зі ра-
ю чы на ві ноў ні цу су стрэ чы — аў та рку кніж кі. 
Пы тан ні да іх і іх ад ка зы на поў ні лі за лу дзі ця-
чай не па срэд нас цю. Трэ ба бы ло ба чыць, як 
уваж лі ва слу ха лі дзе ці пры го жую і доб рую 
каз ку аб па стуш ку, які бег за сон цам, за блу-
дзіў ся і тра піў у гос ці да жу коў-свет ляч коў. 
Вар та пры знац ца, што і для нас, да рос лых, 
яна ад кры ла не вя до мы свет іс тот, якіх мы 
так са ма не ад ной чы су стра ка лі ў ле се, але 
ма ла што аб іх ве да лі...

Са лод кай уз на га ро дай для ўдзяч ных слу-
ха чоў стаў па час ту нак бе ла рус кі мі цу кер ка мі 
з пры го жай упа коў кі «Спад чы на Бе ла ру сі». 
На пры кан цы су стрэ чы мы па абя ца лі аба вяз-
ко ва на ве даць гэ ты не звы чай ны бе ла рус кі 
ася ро дак, каб пе ра даць дзе цям но выя бе ла-
рус кія кніж кі...

Та дэ вуш СТРУ ЖЭЦ КІ.

Дзя ся так па лот наў сла ву тых кі тай скіх 

мас та коў атры маў ад гас цей на мес нік 

стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Ле а нід ЦУП РЫК, каб пе ра даць 

іх му зе ям аб лас но га цэнт ра.

У скла дзе дэ ле га цыі, якая на ве да ла 
Брэст, бы лі мас тацт ва знаў ца, прад стаў нік 
Бе ла рус кай кан фе дэ ра цыі твор чых са юзаў 
у Кі таі на гра мад скіх па чат ках Ліу ГУ АН ЦЫН, 
пра фе сар Цэнт раль най ака дэ міі мас тац тваў 
Чэнь МОУ, а так са ма біз нес ме ны і гра мад-
скія дзея чы. Яны па да ры лі Брэс ту ка лі гра-
фіч ныя ра бо ты ва ўсход нім сты лі і кар ці ны, 
якія ўяў ля юць са бой тра ды цый ны кі тай скі 

жы ва піс. Аў та ры ра бот — вя до мыя май стры 
з Пад ня бес най.

Да рэ чы, пра фе сар Чэнь Моу ў Бе ла ру сі 
не ўпер шы ню. Ён дэ ман стра ваў свае тво ры 
на вер ні са жы пад час фес ты ва лю «Сла вян-
скі ба зар у Ві цеб ску», а ця пер пры быў на 
прэ зен та цыю вы стаў кі, якая бы ла прад стаў-
ле на ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі. У 
Брэс це пра фе сар зра біў мност ва здым каў: 
і ў крэ пас ці, і ў ва ко лі цах му зея «Бя рэс це», 
і прос та на ву лі цах го ра да. Ска заў, што гэ-
тыя фо та за ма лёў кі бу дуць вы ка ры ста ны ім 
у но вых кар ці нах.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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КАР ЦІ НЫ КІ ТАЙ СКІХ МАЙ СТРОЎ — 

У ДАР МУ ЗЕЮ


