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касцёла, будаўніцтва якога за-
спеў Багдановіч.

Варта асобна адзначыць 
музычную праграму, пад- 

рыхтаваную да свята мала- 
дзечанскімі музыкантамі, з 
якой не выбівалася ніводнай 
песні і мелодыі. Гучалі кам-
пазіцыі як на словы Багдано-
віча, так і іншых беларускіх 
класікаў, а таксама народныя 
спевы, якія любіў слухаць 
Максім. Алеся Кульша, Ганна 
Мартынава, Дзмітрый Апя-
цёнак, Валерыя Гарбаценка, 
Ангеліна і Ксенія Дзенісенка-
вец, Ірына Габрыновіч, Ганна 

Фестывалі

111 гадоў таму здзейснілася мара аднаго маладога 
чалавека, дзевятнаццацігадовы юнак пасля доў-
гага расстання прыехаў на радзіму і колькі меся-
цаў жыў на Маладзечанскай зямлі. Ці вартая та-
кая падзея вялікай увагі? Што такога здарылася ў 
непрыкметнай вёсачцы Ракуцёўшчына на шляху 
паміж Маладзечнам і Мінскам? Здарылася самае 
невытлумачальнае, што можа адбыцца з чалаве-
кам, — паэзія! І вестку аб ёй прынёс нам Максім 
Багдановіч. Россып твораў, прысвечаных гораду 
і беларускай даўніне, паэмы «Вераніка» і «У вёс-
цы», напісаныя ў фальварку Вацлава Лычкоўска-
га, дзядзькі братоў Луцкевічаў, сталі сапраўднымі 
перлінамі беларускай паэзіі. Тут напісаны зна-
кавы для беларускай культуры верш «Слуцкія 
ткачыхі». Магчыма, тут рос васілёк, які зрабіўся 
дзякуючы паэзіі Максіма сімвалам нашай зямлі.

Каб аддаць даніну павагі паэзіі і Максіму Адамаві-
чу Багдановічу, штогод у філіяле «Фальварак  

Ракуцёўшчына» збіраюцца творцы з усёй краіны. Гэты 
год не стаў выключэннем. Як заўсёды, распачалося ме-
рапрыемства каля памятных камянёў і пісьменніцкага 
саду, што знаходзіцца непадалёк.

З якімі пачуццямі ехаў Максім Багдановіч да сваіх 
завочных сяброў? Чым занятыя былі яго думкі? Ці не 
баяўся ён расчаравацца ў беларускай справе, як гэта 
здаралася з некаторымі яго паплечнікамі? Менавіта ў 
такім ключы пачаў прамову аўтар гэтых радкоў, загад-
чык Літаратурнага музея Максіма Багдановіча. Адка- 
заў на гэтыя пытанні мы не ведаем, але калі мер-
каваць па плённасці беларускага падарожжа і той  
энергіі, якую заўважылі пасля вяртання ў Яраслаўль 
яго сябры, можам лічыць, што ўсё прайшло вельмі 
ўдала. Сімвалічна, што наступным слова ўзяў пер-
шы дырэктар музея старшыня Мінскага гарадско-
га аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась 
Пазнякоў. Ён прыгадаў, як амаль сорак гадоў таму 
пісьменнікі, мастакі, архітэктары, супрацоўнікі му- 
зеяў і бібліятэк садзілі тут дрэвы ў гонар Максіма.  
Міхась Паўлавіч асабіста пасадзіў клёнік, бярозу і ліп-
ку, якія зараз ператварыліся ў вялікія дрэвы. 

З традыцыйным караваем і заўсёднай гасціннасцю 
сустракала гасцей фестывалю гаспадыня — загадчыца 
філіяла «Фальварак Ракуцёўшчына» Любоў Шчэрбач. 
Варта зазначыць, што людзей, якія завіталі ў гэтым 

годзе на свята, было сапраўды багата: пісьменнікі і му-
зыкі, мастакі і рамеснікі, мясцовыя жыхары і сталіч-
ныя аматары паэзіі Максіма Багдановіча самых роз-
ных узростаў. 

«А што калі дождж?» — хваляваліся напярэдадні 
арганізатары. Дзе там… Нават старажылы музейнай 
справы не змаглі прыгадаць, калі на свята «Раку-
цёўскае лета» выпадала дрэннае надвор’е. Такое ад-
чуванне, што ліпеньская спёка — абавязковы атры-
бут і заўсёднік фестывалю. Застаецца толькі здагад-
вацца, ці было добрае надвор’е ў час прыезду сюды 
Багдановіча. 

Сонца, водар блізкага лесу і кветак, духмяныя пахі 
запараных зёлак з Дайнаўскага падвор’я луналі ў паве-
тры. На падворку ладзіліся разнастайныя гульні і май-
стар-класы, пабудовы часова ўпрыгожылі работы пе-
раможцаў дзіцячага конкурсу малюнкаў «Ракуцёўскія 
краявіды», а прафесійныя народныя ўмельцы дэман- 
стравалі і прапаноўвалі свае найлепшыя вырабы. 

Атмасфера нязмушанасці адчувалася на 
кожнай лакацыі. Дзеці гуляліся на роў-
ненькім газоне фальварка, купкамі аблеп- 
лівалі пляцоўкі з прапанаванымі занятка-
мі. Нехта засяроджана выпісваў сталёвым 
пяром літары, хтосьці афармляў васількамі 
паштоўкі, спрабавалі свае сілы ў аўтарскіх 
настольных гульнях Наталлі Галко, смяя-
ліся, выконваючы літаратурныя заданні 
паэты-«пачаткоўцы», рыфмуючы ўслед за 
Багдановічам маладзечанскія рыфмы. 

Супрацоўнікамі Літаратурнага музея 
Максіма Багдановіча і Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літаратуры адмыслова 
пад фестываль была падрыхтавана музей-
ная праграма: падарожжа па зачарованым 
царстве ў якасці кніганошы, выраб тра-
дыцыйнай для Мінскага рэгіёна народнай 
лялькі, літаратурныя гульні і паказ батлеечных спек-
такляў. Самыя актыўныя ўдзельнікі «Літаратурна-за-
баўляльнага марафону» атрымалі памятныя прызы і 
сувеніры на добрую згадку пра фэст. Вядома, не абыш-
лося свята без прачулых экскурсій па фальварку, якія 

правяла гаспадыня музея 
Людміла Шчэрбач.

Афіцыйную частку свята 
паэзіі і песні «Ракуцёўскае 
лета — 2022» распачаў ды- 
рэктар Дзяржаўнага музея 
гісторыі беларускай літара-
туры Сяргей Усік, а таксама 
начальнік аддзела ідэалогіі, 
культуры і па справах моладзі 
Маладзечанскага райвыкан-
кама Вольга Клепакова. Коль-
кі слоў прамовіў на вялікай 
сцэне Міхась Пазнякоў і пе-
радаў у фонды Літаратурнага 
музея Максіма Багдановіча 
каштоўныя лісты ад ніжага-
родскіх сваякоў Максіма Баг-
дановіча, сям’і Бараховічаў. 

Але не толькі музей у гэты 
дзень атрымліваў падарункі. 
Юныя мастакі, якія ўвасобілі 
ў сваіх работах паэтычныя 
вобразы Максіма Багданові-
ча, былі адзначаны граматамі 

і спецыяльнымі дыпломамі, а таксама ўзнагароджаны 
прызамі ад Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай 
літаратуры і Рассупрацоўніцтва.

Актыўны ўдзел у фестывалі прыняў Саюз  
пісьменнікаў Беларусі, яго Мінскае аддзялен- 

не. Пастаянныя ўдзельнікі свята — пісьменнікі  
Навум Гальпяровіч, Віктар Шніп — дзяліліся сваімі 
вершамі і думкамі, як сталыя заўсёднікі мерапры-
емства параўноўвалі гэты дзень з мінулымі гадамі, 
дзівіліся вялікай колькасці людзей на мерапрыемстве. 
Сваімі вершамі і спяванай паэзіяй падзяліліся Тацця-
на Атрошчанка, Алена Басікірская, Віктар Мяцельскі, 
Ала Клемянок, Тамара Кавальчук, а таксама сямейны 
дуэт — Вольга і Роберт Багушыньскія.

Добрым падарункам для мясцовых жыхароў і цікаў-
ных да гісторыі краю сталі аповеды пра мясцовых 
шляхцічаў Тышыньскіх, якімі падзялілася Яна Улады-
ка, перакладчыца дзённікаў мясцовых мецэнатаў, якія 
спрычыніліся ў тым ліку да фундацыі Красненскага 

Месца, дзе здзяйсняюцца мары…

Слова мае Міхась Пазнякоў.

Выступае Навум Гальпяровіч.

Філістовіч, Соф’я Войтка, Кірыл Мартыновіч, Кат-
рын Богдан, ансамблі «Сакавінка» і «Крынічанька» 
задавалі музычны настрой, а абаяльны вядучы Павел 
Данілаў прадстаўляў удзельнікаў фестывалю.

Прыемна было пабачыць знаёмыя твары заўсёд-
нікаў «Ракуцёўскага лета», але былі і такія, што пыталі 
дарогу да крыніцы Максіма Багдановіча. Ланцужок 
людзей курсіраваў паміж крынічкай і фальваркам, 
сцежкай, якой прагульваўся паэт. Частаваліся вадой, 
у жыватворную сілу якой верыў Максім Адамавіч.

У родным краі ёсць крыніца. 
Жывой вады. 
Там толькі я змагу пазбыцца. 
Сваёй нуды.

Сёлетняе «Ракуцёўскае лета» не давала нудзіцца. 
Нехта адкрыў гэтую мясціну для сябе ўпершыню, 
нехта выбіраецца на мерапрыемства штогод. І спа- 
дзяёмся, што колькасць сталых наведвальнікаў будзе 
павялічвацца. 

Як сказала пісьменніца Таццяна Атрошчанка: «Трэ-
ба як мага часцей нагадваць людзям пра высокую 
паэзію, бо яна дапамагае ратавацца ад жыццёвых ня-
год». Як не прыслухацца да такой парады! Гаючая паэ- 
зія Максіма Багдановіча — нібы вада з ракуцёўскай 
крыніцы — чыстая і светлая. З лёгкім сумам... і радас-
цю спаткання з радзімай… Міхал БАРАНОЎСКІ

Фота Максіма ВЕСЯЛКОВА

Варта асобна адзначыць музычную 
праграму, падрыхтаваную да свята ма-
ладзечанскімі музыкамі, з якой не выбі-
валася ніводнай песні і мелодыі. Гучалі 
кампазіцыі як на словы Багдановіча, так 
і іншых беларускіх класікаў, а таксама 
народныя спевы, якія любіў слухаць  
Максім. Алеся Кульша, Ганна Марты-
нава, Дзмітрый Апяцёнак, Валерыя 
Гарбаценка, Ангеліна і Ксенія Дзенісен-
кавец, Ірына Габрыновіч, Ганна Філісто-
віч, Соф’я Войтка, Кірыл Мартыновіч, 
Катрын Богдан, ансамблі «Сакавінка» 
і «Крынічанька» задавалі музычны на-
строй, а абаяльны вядучы Павел Данілаў 
прадстаўляў удзельнікаў фестывалю.

Падчас свята «Ракуцёўскае лета».


