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Бе ла ру сы 
змо гуць па слу хаць 

«Пес ні ста рой Еў ро пы»
«Звяз да» ўжо ле тась пі са ла пра на шу су ай чын-

ні цу Воль гу Дзем ку, якая 15 га доў жы ве з сям' ёй 

у ЗША. Дзяў чы на на свае гро шы і ах вя ра ван ні 

187 эн ту зі яс таў з роз ных кра ін зла дзі ла фальк-

лор ную экс пе ды цыю на Па лес се, за пі са ла ста-

ра жыт ныя на род ныя пес ні і зня ла паў на мет-

раж ны да ку мен таль ны анг ла моў ны фільм пра 

куль тур ныя тра ды цыі Бе ла ру сі, якія зні ка юць.

За два га ды стуж ка «Пес ні ста рой Еў ро пы — ста ра-
жыт ныя бе ла рус кія на род ныя пес ні» дэ ман стра ва ла ся 
на ся мі між на род ных кі на фес ты ва лях, ад 50-га кі на-
фэс ту ў Х'ю ста не да бе ла рус ка га «Ліс та па да», і ўзя ла 
шэ раг прэ стыж ных уз на га род. А сё ле та, у Год ма лой 
ра дзі мы, зноў тра пі ла ў Бе ла русь — ужо на дыс ках.

«Бе ла ру сы ма юць не па раў наль н ае куль тур нае ба гац-
це, — пад крэс лі вае Воль га. — Пад час ад на го вя сел ля, 
якое маг ло доў жыц ца два тыд ні, ад сва тан ня да свя точ-
на га за стол ля, у вёс ках вы кон ва ла ся да 500 пе сень! На 
жаль, вель мі ма ла лю дзей на ват у Бе ла ру сі ве да юць, на-
коль кі ста рая і ўні каль ная на ша спеў ная куль ту ра, а гэ ты 
не ацэн ны скарб са праў ды вар ты ўва гі і ўша на ван ня».

Пра ца над філь мам, згад вае Воль га Дзем ка, доў-
жы ла ся пяць га доў: ад по шу ку ар хіў ных кад раў па чат ку 
мі ну ла га ста год дзя, пер шых зды мак на Ці ха акі ян скім 
уз бя рэж жы ЗША, дзе пры ро да на гад вае бе ла рус кую, 
да экс пе ды цыі па ад да ле ных вёс ках Го мель шчы ны і 
Бе рас цей шчы ны, за пі су пе сень і дзя сят каў ін тэр в'ю і 
кан чат ко ва га ман та жу. У са ўндтрэк філь ма ўвай шло 
больш за сто ста ра жыт ных пе сень, прад стаў ле ных як 
вяс ко вы мі ка лек ты ва мі, так і пра фе сій ны мі гур та мі — 
«Тро і ца», Guda, Vuraj ды ін шы мі.

Стуж ка вый шла на дыс ках на па чат ку мая і ўжо за ка-
за на гле да ча мі з роз ных кра ін све ту. На быць яе мож на 
так са ма і ў Мін ску ў эт на кра ме «Раг на», а па зна ё міц ца 
блі жэй з аў та ра мі і ўдзель ні ка мі філь ма — на ад мыс ло ва 
ство ра ным сай це пра ек та belarusіan-songs.com.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра філь ма



Эду ард Аку лін (нарадзіўся 07.01.1963) — бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык, бард. 
У роз ныя га ды пра ца ваў у рэ дак цы ях вя до мых лі та ра тур ных вы дан няў, сён ня — 

га лоў ны рэ дак тар лі тар-
тур на-мас тац ка га ча со-
пі са «Ве ра сень». Аў тар 
збор ні каў паэ зіі, у тым 
лі ку «Лес дзён на га 
асвят лен ня», «Пя шчо та 
ліў ня», «Кры ло анё ла», 
«Рад но», «Не пры ча ле-
ны чо вен», «Віт ра жы», 
«Ма літ ва воч», «Свя-
тая ноч». Лаў рэ ат між-
на род ных лі та ра тур ных 
прэ мій Мі ко лы Гань ка, 
Срэб нае ля ту чае пя ро.

Верш «Ка ха ная» — 
шы ро ка вя до мая га-
зель Эду ар да Аку лі на. 
Па ўлас ным пры знан ні 
аў та ра — паэ та і бар-
да — нель га на ват бы-
ло ўя віць, што з яе мо-
жа атры мац ца пес ня.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзяніса.

К. Іны, Мікалая, Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.01 21.12 16.11

Вi цебск — 4.44 21.08 16.24

Ма гi лёў — 4.51 21.02 16.11

Го мель — 4.55 20.51 15.56

Гродна — 5.18 21.26 16.08

Брэст — 5.26 21.19 15.53
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 15 мая.

Месяц у сузор’і Рака.

19 МАЯ

1476 год — на ра дзі ла ся Але на Іва-
наў на, вя лі кая кня гі ня лі тоў-

ская з 1495 г., ка ра ле ва поль ская — з 1501-га. 
Бы ла дач кой вя лі ка га кня зя мас коў ска га 
Іва на ІІІ, жон кай кня зя Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га Аляк санд ра. Ажа ніў шы ся з Але-

най, Аляк сандр раз ліч ваў спы ніць па лі тыч ны і ва ен ны ціск 
Мас коў скай дзяр жа вы на ВКЛ, а Іван ІІІ — атры маць уплыў у 
ВКЛ. На су пе рак на ма ган ням акру жэн ня му жа вя лі кая кня гі ня 
за ста ла ся пра ва слаў най, пад трым лі ва ла пра ва слаў ную царк-
ву ў Вя лі кім Княст ве, асу джа ла агрэ сіў ную па лі ты ку Іва на ІІІ 
у да чы нен ні да ВКЛ. Яна пад трым лі ва ла му жа ў яго ба раць-
бе са шлях тай за цэнт ра лі за цыю ўла ды, а пас ля яго смер ці 
(1506 год) пад трым лі ва ла Жы гі мон та І. Ва ло да ла зем ля мі 
ў на ва кол лі Мін ска, Грод на, а так са ма зам ка мі ў Ма гі лё ве, 
ка ля Мсці сла ва, у Ча чэр ску. Па мер ла ў 1513 го дзе.

1910 год — спек так лем «Мод ны шлях цюк» К. Ка ган ца 
ў па ста ноў цы Ф. Алях но ві ча ад крыў ся Бе ла рус-

кі му зыч на-дра ма тыч ны гур ток у Віль ні, які ады граў іс тот ную 
ро лю ў раз віц ці бе ла рус ка га пра фе сій на га тэ ат ра. 31 са ка ві ка 
1911 го да з за цвяр джэн нем ста ту та ад бы ло ся афі цый нае ад-
крыц цё гурт ка, які ўпер шы ню даў сцэ ніч нае жыц цё «Паў лін цы» 
Я. Ку па лы і «Сва таў ству» В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча. Дзей насць 
гурт ка спы ні ла ся з-за аку па цыі ня мец кі мі вой ска мі Віль ні.

1913 год — на ра дзіў ся Леў Мі ка ла е віч Ры мін скі, бе-
ла рус кі ар хі тэк тар. Асноў ныя пра цы: га лоў ны 

кор пус БПІ, ге не раль ная рэ кан струк цыя стан ка бу даў ні ча га 
за во да імя С. М. Кі ра ва ў Мін ску, пра ект рэ кан струк цыі цэнт ра 
ў Ма гі лё ве, гас ці ні ца ў Ор шы, пом нік Я. Ку па лы ў Ра даш ко ві-
чах і іншыя. Па мёр у 1971 го дзе.

1936 год — на ра дзіў ся (в. Ня жы хаў Бра гін ска га ра-
ё на) Мі ха іл Фё да ра віч Пі лі пен ка, бе ла рус кі ву-

чо ны ў га лі не эт на ло гіі, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі, 
за слу жа ны дзе яч куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аў тар больш 
як 100 на ву ко вых прац. Да сле да ван ні па тэ а рэ тыч ных пы тан-
нях эт на гра фіі, гіс то рыі бе ла рус кай эт на ло гіі, эт ніч най гіс то рыі 
Бе ла ру сі, гіс то рыі сям'і бе ла рус кіх ся лян, звы ча яў і аб ра даў 
сла вян скіх на ро даў. Рас пра ца ваў кан цэп цыю па хо джан ня бе-
ла рус ка га на ро да, ар гу мен та ваў ад ка зы на пы тан ні: як уз нік 
бе ла рус кі на род, яго тра ды цый ная куль ту ра, як фар мі ра ва ла ся 
яго эт ніч ная тэ ры то рыя, вы зна чыў яе вы то кі, цэнтр, удак лад-
ніў ад каз на пы тан не аб не па срэд ных прод ках бе ла рус ка га 
на ро да.

1712 год — ра сій скі цар Пётр І спе-
цы яль ным ука зам пе ра нёс 

афі цый ную ста лі цу Ра сіі з Маск вы ў Пе цяр-
бург. Маск ва за хоў ва ла сваё зна чэн не пер-
ша пра столь най ста лі цы, тут здзяйс ня лі ся 

ка ра на цыі ра сій-
скіх ім пе ра та раў.

1922 год — дру гая Усе ра-
сій ская кан фе рэн-

цыя кам са мо ла пры ня ла ра шэн не 
аб паў сюд ным ства рэн ні пі я нер скіх 
атра даў.
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Су стра ка юц ца на лес-

віч най пля цоў цы дзве 

су сед кі, абедз ве поў ныя 

жан чы ны:

— Ты ўяў ля еш, Га ля, я 

за мі ну лы ты дзень скі ну ла 

10 кі ла гра маў! А ты як?

— А я, Ва ля, скі ну ла свае 

ва гі з пя та га па вер ха...

Яр кі ўзор тон ка га гу ма-
ру — па клас ці пад шкло ачы-
шчаль нік но ва га «лэнд кру зэ-
ра» га зе ту «Шу каю ра бо ту».

Якія пы тан ні бу дуць му-

чыць ча ла вец тва ў не да лё-

кай бу ду чы ні?

— Ці мо гуць пра даць 

пі ва ро ба ту, зроб ле на му 

пас ля 2000 го да?

— Ці па ві нен ро бат па-

ка заць свой тэх паш парт 

або па трэ бен паш парт ула-

даль ні ка?

Кі роў ца са ста жам, устаў-
ля ю чы ў кам п'ю тар флэш ку, 
па звыч цы яе па ва роч вае.

РЭАНІМАЦЫЯРЭАНІМАЦЫЯ

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...  

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. МАЯ КА ХА НАЯ

Вер шы — Эду ард Аку лін, 
му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Куп лет 1:

Дзе б я ні быў, вяр та ю ся хут чэй

Ту ды, дзе мне па век ад да ная.

У сло ту ліс та па даў скіх на чэй

Са мной яна і во сень не пад ман ная.

Пры пеў:

Га лін ка бэ зу, траў нем над ла ма ная,

Ты лё сам мне па век на ка на ва ная,

Мая ка ха ная, ка ха ная, ка ха ная,

Мая ка ха ная, па век ад да ная.

Куп лет 2:

Над без дан ню да вер лі вых ва чэй

Мая мар ко та ў бе лы строй 

пры бра ная,

І рэ ха ве ча ро вае зван чэй,

Ка лі шап чу да зо рак апан та на я.

Куп лет 3:

І сме хам тва ім поў ніц ца ру чэй,

Як ад мя не за да леч ты сха ва ная,

Ліс цё вы вод свет ззяе за ла цей

Пад ра ні цу, што ра зам пры ча ка ная.


