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Рыш та ван ні Баць каў шчы ныРыш та ван ні Баць каў шчы ны  

ХТО КЛА ПО ЦІЦ ЦА ПРА АД НАЎ ЛЕН НЕ?

Ка лек цыяКа лек цыя  

Малюнкі Ста ро га За па ве ту

Аб ве шча ны збор 
срод каў на пад-
рых тоў ку да ку мен-
таў пер ша чар го вых 
су праць а ва рый ных 
ра бот у кас цё ле бы-
ло га ка ле гі у ма езу-
і таў XVІІ ста год дзя 
ў го ра дзе Мсці сла-
ве. Гэ та звя за на з 
тым, што ў бы лым 
езу іц кім кас цё ле 
аб ры ну ла ся част ка 
сця ны, якая тры ма-
ла на груз ку зво ду 
бу дын ка.

Мяс цо вы даб ра чын-
ны фонд «Ад ра джэн не 
гіс то ры ка-ар хі тэк тур ных пом-
ні каў Мсці сла ва» па чаў збор 
срод каў, так са ма ад кры ты раз-
лі ко вы ра ху нак, ін фар ма цыя пра 
які раз ме шча на на сай тах Мсці-
слаў ска га, Кі раў ска га, Кры чаў-
ска га, Баб руй ска га, Асі по віц ка-
га рай вы кан ка маў, Мі ніс тэр ства 
куль ту ры. Вар та ад зна чыць, што 
ў па пя рэд нія га ды з пры цяг нен-
нем даб ра чын ных ах вя ра ван няў 
ажыц цёў ле на за ме на ве жы на 
ка мя ні цы ў Ня сві жы, пра во дзі лі-
ся ра бо ты па за ха ван ні кас цель-
най ве жы ў На ва груд ку.

У Мі ніс тэр стве куль ту ры рас-
тлу ма чы лі, што, па вод ле за ка-
на даў ства ў сфе ры ахо вы гіс-
то ры ка-куль тур най спад чы ны 
Бе ла ру сі, за бес пя чэн не за ха-
ва нас ці гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў ус кла да ец ца на 
іх улас ні каў (ка рыс таль ні каў). 
Пры пад пі сан ні ахоў на га аба-
вя за цель ства ўлас ні кі пры ма-
юць аба вяз кі па за ха ван ні не-
ру хо мых гіс то ры ка-куль тур ных 
каш тоў нас цяў. Ра шэн не аб не-
аб ход нас ці пра вя дзен ня ра бот 
на аб' ек тах пры ма юць мяс цо-
выя вы ка наў чыя і рас па рад чыя 
ор га ны, што пра ду гле джа на 
па ла жэн нем аб па рад ку пад-
рых тоў кі і вы да чы да зволь най 
да ку мен та цыі на бу даў ніц тва 
аб' ек таў, за цвер джа ным Са ве-
там Мі ніст раў. З рэс пуб лі кан ска-
га бюд жэ ту што год, зы хо дзя чы 
з ін вес ты цый ных маг чы мас цяў, 

на кі роў ва юц ца срод кі для за бес-
пя чэн ня за ха ва нас ці гіс то ры ка-
куль тур ных каш тоў нас цяў, якія 
зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці Бе ла-
ру сі, і до сту пу да іх, а так са ма 
гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-
нас цяў ка тэ го рый «0», «1», «2», 
якія зна хо дзяц ца ва ўлас нас ці 
ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль-
ных адзі нак і ва ўлас нас ці рэ лі-
гій ных ар га ні за цый, па пе ра лі ку, 
за цвер джа ным па ста но вай Са-
ве та Мі ніст раў, у част цы ка пі-
таль ных вы дат каў.

У 2018 го дзе ў дзяр жаў най 
ін вес ты цый най пра гра ме і пра-
гра ме «Куль ту ра Бе ла ру сі на 
2016—2020 га ды» пла ну ец ца 
пра цяг нуць фі нан са ван не най-
больш знач ных аб' ек таў, ра бо ты 
па якіх бы лі па ча ты ў мі ну лыя 
га ды: Ко саў скі па ла ца ва-пар ка-
вы ан самбль Іва цэ віц ка га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці; па ла ца вы 
комп лекс у га рад скім па сёл ку 
Ру жа ны Пру жан ска га ра ё на 
Брэсц кай воб лас ці; Спа са-Пра-
аб ра жэн ская царк ва ў По лац ку; 
комп лекс бы ло га ка ле гі у ма езу і-
таў у вёс цы Юра ві чы Ка лін ка віц-
ка га ра ё на Го мель скай воб лас ці; 
кас цёл Бо жа га Це ла ў Ня сві жы; 
па ла ца ва-пар ка вы ан самбль у 
вёс цы Жы лі чы Кі раў ска га ра ё-
на Ма гі лёў скай воб лас ці; Ус пен-
скі ма нас тыр у вёс цы Пус тын кі 
Мсці слаў ска га ра ё на Ма гі лёў-
скай воб лас ці; за мкі ў га ра дах 
Гро дзен скай воб лас ці — Лі дзе, 

На ва груд ку, у вёс цы 
Крэ ва Смар гон ска га 
ра ё на, у вёс цы Галь ша-
ны Ашмян ска га ра ё на.

За апош нія га ды са 
срод каў рэс пуб лі кан-
ска га бюд жэ ту бы ла 
зроб ле на рэ стаў ра цыя 
на та кіх знач ных аб' ек-
тах спад чы ны, як па лац 
Ру мян ца вых — Па ске ві-
чаў у Го ме лі, па лац у 
Кры ча ве, за мкі ў го ра-
дзе Ня сві жы і га рад скім 
па сёл ку Мір. Ця пер гэ-
тыя аб' ек ты з'яў ля юц ца 
імі джа вы мі для Бе ла ру-

сі і да зва ля юць пры цяг ваць ту-
рыс таў.

Ра зам з тым ёсць і пры кла-
ды за ці каў ле нас ці мяс цо вых 
ор га наў ула ды, якія пры ма юць 
за ха ды па по шу ку спон сар скіх 
срод каў для ад ра джэн ня аб' ек-
таў спад чы ны. Ся род та кіх ра-
бот, што вы кон ва юц ца за кошт 
ах вя ра ван няў, — ад наў лен не 
па ла ца ў Ру жа нах Пру жан ска га 
ра ё на Брэсц кай воб лас ці, рас-
пра цоў ка пра ект най да ку мен та-
цыі па Ста рым за мку ў Грод не.

Мож на ка заць так са ма аб 
рэ стаў ра цыі гіс то ры ка-куль-
тур ных каш тоў нас цяў за кошт 
срод каў улас ні каў — ся дзі бы ў 
вёс цы Крас кі Ваў ка выс ка га ра ё-
на Гро дзен скай воб лас ці, вёс цы 
Лын ту пы Па стаў ска га ра ё на Ві-
цеб скай воб лас ці і ін шае.

У наш час у Дзяр жаў ны спіс 
гіс то ры ка-куль тур ных каш тоў-
нас цей Бе ла ру сі ўклю ча на 5563 
аб' ек ты, у тым лі ку пом ні кі ар хі -
тэк ту ры, го ра да бу даў ніц тва, за-
па вед ныя мес цы — 1824; пом ні кі 
гіс то рыі — 1204; пом ні кі мас тац-
тва — 61; пом ні кі ар хеа ло гіі — 
2263; не ма тэ ры яль ныя гіс то ры-
ка-куль тур ныя каш тоў нас ці (аб-
ра ды, тра ды цыі, тэх на ло гіі, якія 
ад люст роў ва юць тра ды цый ную 
бе ла рус кую куль ту ру) — 119, ру-
хо мыя ма тэ ры яль ныя гіс то ры ка-
куль тур ныя каш тоў нас ці (прад-
ме ты мас тац тва, гер бы) — 92



Шпа ле ра «Са мсон на ба лі ў фі лі стым лян» 
з пры ват най ка лек цыі ўчо ра бы ла прад-
стаў ле на на вы стаў цы ў ста ліч ным На цы я-
наль ным мас тац кім му зеі. Гэ та твор з се рыі 
тка нін «Гіс то рыя Ста ро га За па ве ту». Іх вы-
кон ва лі па кар до нах мас та ка Сы мо на Вуэ ў 
XVІІ ста год дзі ў май стэр нях Па ры жа. Яшчэ 
пэў ны час шпа ле ру мож на бу дзе па ба чыць 
у экс па зі цыі На цы я наль на га мас тац ка га му-

зея Бе ла ру сі.

Сю жэт за сна ва ны на біб лей скім пад ан ні аб 
ста ра за па вет ным ге рою Са мсо не, які зма гаў ся 
су праць фі лі стым лян, што зня во лі лі яго на род. 
Дзя ку ю чы сва ім доў гім ва ла сам Са мсон ва ло даў 
вя лі кай фі зіч най сі лай — сак рэт гэ ты ён ста ран на 
за хоў ваў. Ад ной чы Са мсон го ра ча за ка хаў ся ў 
фі лі стым лян ку Да лі лу. Тая пад ма нам да ве да ла -
ся яго та ям ні цу і рас кры ла яе фі лі стым ля нам. 
У Са мсо на, ка лі ён спаў, аб стрыг лі ва ла сы, і ге рой 
стра ціў сваю моц. Фі лі стым ля не сха пі лі Са мсо на, 
асля пі лі яго, за ка ва лі ў лан цу гі і кі ну лі ў тур му. 
У па дзя ку ба гам за пе ра мо гу над Са мсо нам фі-
лі стым ля не зла дзі лі бя се ду ў хра ме і за га да лі 
пры вес ці на баль ге роя для за ба вы. Да гэ та га 
ча су ва ла сы Са мсо на па сту по ва ад рас лі і сі ла
да яго вяр ну ла ся. Хлоп чык-па ва дыр па прось-
бе Са мсо на пад вёў яго да цэнт раль ных слу поў 
хра ма. Аба пёр шы ся ру ка мі аб дзве ка ло ны, якія 
пад трым лі ва лі звод, Са мсон раз бу рыў бу ды нак, 
і ўсе, хто ба ля ваў там, за гі ну лі.

Сы мон Вуэ (1590—1649) — мас так-ма ну мен-
та ліст, парт рэ тыст, дэ ка ра тар. З 1630 го да стаў 
пер шым мас та ком ка ра ля Лю до ві ка XІІІ і па спя-

хо ва кі ра ваў май стэр няй ка ра леў скіх шпа лер. 
Ад на з се рый кар до наў для май стэр няў пры свя-
ча ла ся гіс то рыі Ста ро га За па ве ту і ўклю ча ла
во сем тка нін. Іс нуе ле ген да, што шпа ле ра «Са м-
сон на бя се дзе ў фі лі стым лян» бы ла за ка за на
са мім ка ра лём для ўпры гож ван ня па ла ца вых ін-
тэр' ераў у Луў ры. Шпа ле ра вя до мая ў не каль кіх 
паў то рах, якія на ле жаць роз ным фран цуз скім 
май стэр ням XVІІ ста год дзя. Прад стаў ле ная на 
вы стаў цы ра бо та, маг чы ма, вы ка на на ў па рыж-
скай май стэр ні Аляк санд ра Ко ман са ў пер шай 
па ло ве ста год дзя



Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі  

НА РОД НЫЯ 
ВЕ ЧА РЫН КІ — 

СА ПРАЎД НЫ ЦУД!
Нач ныя клу бы — мес цы не для ўсіх. Хтось ці хо дзіць ту ды 

вы ключ на для та го, каб па тан чыць, — ад нак ал ка голь-
ныя рэ кі, што лі юц ца ва кол, буй ныя клу бы цы га рэт на га 
ды му — не са мае леп шае ася род дзе для ня зму ша ных 
тан цаў. Яшчэ адзін мі нус — ад бы ва ец ца ўсё глы бо кай 
ноч чу, ка лі, па ло гі цы, трэ ба ад па чы ваць і на бі рац ца 
сіл для на ступ на га дня. І гэ та не ве ча рын ка, якая па чы-
на ец ца ўве ча ры і кры ху за кра нае нач ную па ру, — дзей-

ства ў са мой сва ёй сут нас ці за пла на ва на на глы бо кую 
ноч. Ча мусь ці нач ныя клу бы час та на вед ва юць ма ла дыя 

лю дзі, якія зна хо дзяц ца на мя жы паў на лец ця. Ка мусь ці яшчэ 
ня ма ва сям нац ца ці — і яны зна рок вы бі ра юць уста но вы, у якіх не пра вя-
ра юць паш пар ты на ўва хо дзе. Ін шыя толь кі год-два-тры як ад свят ка ва лі 
пер шы юна чы юбі лей — і гэ та аку рат па ста ян ныя на вед валь ні кі нач ных 
клу баў. Як так скла ла ся ў на шай куль ту ры, што нач ныя ўста но вы пра-
цу юць для зу сім ма ла дых лю дзей, ад ка заць скла да на... Ды не ў гэ тай 
ка лон цы трэ ба шу каць ад ка зы. Ад нак ня даў на я за ду ма ла ся: што ж ра-
біць, ка лі хо чаш па тан ца ваць? У нач ны клуб дак лад на не пой дзеш — з-за 
шэ ра гу азна ча ных (і не азна ча ных) вы шэй пры чын. Як ні дзіў на, ад каз 
прый шоў вель мі хут ка.

Мае сяб ры з Ма ла дзеч на раз на 
не каль кі ме ся цаў ла дзяць ве ча ры ны 
тра ды цый ных тан цаў. Аран ду юць для 
гэ тай па трэ бы па мяш кан не та го ж нач-
но га клу ба. Ад нак ад бы ва ец ца асноў-
нае дзей ства не ўна чы, а з 18 да 21 
га дзін ве ча ра.

Най пер шая асаб лі васць та кой ім-
прэ зы — гэ та жы вая му зы ка. Не каль кі 
ду да роў, буб нач, скры пач ка, гар ма ніст. 
Му зы ка ў жы вым вы ка нан ні ў лю бым 
вы пад ку ро біць сваё ста ноў чае ўздзе-
ян не: кры шач ку рас слаб ляе, да дае ад-
чу ван ня ча гось ці жы во га і са праўд на га. 
Па-дру гое, як той ка заў, тан цу юць усе! 

Тан цы за звы чай пар ныя ці ў ка ра го дах. 
Ад се дзец ца тут не атры ма ец ца — ка-
мусь ці не стае па ры, і ён аба вяз ко ва 
вы цяг не ця бе на танц пляц. І гэ та зу сім 
не тое, што «па воль ныя» тан цы, рас-
паў сю джа ныя на тра ды цый ных дыс ка-
тэ ках. Ты тан цу еш з кімсь ці ў па ры не 
та му, што ма рыш па бу да ваць з ім ра-
ман тыч ныя ад но сі ны, а та му, што гэ та-
га прос та па тра буе са ма ўмо ва тан ца. 
З ін ша га бо ку, маг чы масць за пра сіць 
ка гось ці ці ка ва га, па зна ё міц ца, па гу-
та рыць за ста ец ца. І, па-трэ цяе, ёсць 
ча ла век ці па ра, якія ву чаць пры сут-
ных, як трэ ба тан ца ваць пад пэў ную 
ме ло дыю — поль ку, кра ка вяк, ма зур ку. 
Та кім чы нам, вы ву ча ю чы тан цы, што 
здаў на бы та ва лі на на шых зем лях, ты 
да лу ча еш ся яшчэ і да куль тур на га ко да 
кра і ны. Дро бязь — а пры ем на!

Знаў цы сцвяр джа юць, што на род-
ныя тан цы — леп шыя за лю бы фіт нес! 
І я з гэ тым па га джу ся. Бо ў па пу ляр ным 
сён ня ў га ра джан фіт не се шмат роз-
ных кі рун каў, кож ны з якіх на кі ра ва ны 
на пэў ную гру пу цяг ліц. А ў на род ным 
тан цы, за звы чай до сыць ба дзё рым і 
ак тыў ным, за дзей ні ча на ўсё це ла. На-
ту раль на, най перш на пруж ва юц ца цяг-
лі цы на на гах, але і ас тат нія ні хві лін кі 
не за ста юц ца не ру хо мы мі. Та му тут, 
са праў ды, і фіз куль ту ра, і ма раль нае 
за да валь нен не.

Адзін з заў сёд ні каў на род ных тан ца-
валь ных ве ча рын гіс то рык-ар хі віст Ві-
таль На за рэ віч так рас каз вае пра сваё 
за хап лен не гэ тай куль ту рай:

— Як і боль шасць лю дзей, доў гі час 
я на сця ро жа на ста віў ся да гэ тай з'я вы. 
Але ад ной чы па зна ё міў ся з удзель ні ка-
мі эт на гра фіч на га клу ба KОLА з Ма ла-
дзеч на, з Во ляй Тру бач, ад якіх больш 

да ве даў ся пра тан цы. Так су па ла, што 
на той мо мант мне за ха це ла ся ад чуць 
зу сім но выя эмо цыі ў жыц ці, та му я і вы-
ра шыў сха дзіць да ко лаў цаў на Вя чор-
кі дзе ля экс пе ры мен та. А на дру гі раз 
ад ра зу тра піў на тан цы ў Мі ха на ві чы і 
мя не «на кры ла»... Ад чу ваю як агуль-
ная ат мас фе ра та кіх ве ча рын пра ні кае 
ў мя не і вы штурх вае ад туль увесь не-
га тыў, які на збі раў ся за ты дзень. Бе-
ла рус кія на род ныя тан цы — гэ та спа-
лу чэн не му зы кі, лю дзей, ру хаў — усё 
ра зам злі ва ец ца, утва ра ю чы доб рую 
ат мас фе ру. І ты пе ра на ра джа еш ся, 
на бі ра еш ся энер гіі для маг чы мас ці 

гля дзець на свет па зі тыў на. На род ныя 
тан цы — гэ та са праўд ны цуд!

Ад мет на, што та кая тан ца валь ная 
куль ту ра рас паў сюдж ва ец ца не толь кі 
ў Ма ла дзеч не ці, ска жам, у Мін ску. На 
ад мыс ло вым сай це svаjеtаnсу.еthnо.bу 
мож на знай сці рас клад тан ца валь ных 
ве ча рын у роз ных га ра дах Бе ла ру сі. 
Акра мя аб лас ных цэнт раў (за вы клю-
чэн нем Брэс та), гэ та яшчэ і По лацк, 
Лю бань, Ба ра на ві чы, Ма ла дзеч на, Ба-
ры саў, Баб руйск. Асноў ная част ка та кіх 
ім прэз ла дзіц ца ў ме жах пра ек та «Свае 
тан цы» — гра мад скай іні цы я ты вы Сту-
дэнц ка га эт на гра фіч на га та ва рыст ва 
па па пу ля ры за цыі тра ды цый най тан ца-
валь най куль ту ры ў Бе ла ру сі.

Вар та пры га даць і іні цы я ты ву «Ду-
дар ска га клу ба», які ўжо 8-ы се зон ла-
дзіць ся рэд ня веч ныя тан цы ў ста лі цы. 
Раз на ме сяц зды ма ец ца ад мыс ло вае 
пра стор нае па мяш кан не, збі ра юц ца 
му зы кі (і не толь кі ду да ры) і шмат лі-
кія ах вот ныя па тан ца ваць. Зда ра ец ца, 
на та кіх ве ча ры нах яб лы ку ня ма дзе 
ўпа сці! Цеп лы ня ат мас фе ры пад трым-
лі ва ец ца шмат лі кі мі ад на дум ца мі, прос-
та ці каў ны мі асо ба мі, якія збі ра юц ца
ра зам, каб па тан чыць, і вы бі ра юць для 
гэ та га не па псо вую му зы ку, а тую, што 
ня се пэў ны сэнс.

Па да ец ца, так і па він на быць — у 
час, які імк лі ва па ска ра ец ца, руй нуе 
ад мет нас ці, быц цам бы злу чае лю дзей, 
але ў той жа час кож ны за ста ец ца на 
ад лег лас ці — сваё, род нае-на род нае, 
трэ ба бе раг чы. Як тую гле бу, што да-
па ма гае больш тры ва ла ўма ца вац ца на 
гэ тым све це. І як над зею і ра зу мен не 
сва ёй бліз ка сці і да лу ча нас ці да кан-
крэт най куль ту ры




