
«Яб лыч ка» ды «Мі кі та», «Чо ба ты» ды 

«Жаб ка» — так за вуц ца тра ды цый ныя 

бе ла рус кія тан цы, здаў на вя до мыя і пры-

зна ныя. Але ж са мым па пу ляр ным сён ня 

за ста ец ца «Ля во ні ха». Як вы гля да юць гэ-

тыя тан цы, як гу чаць іх ме ло дыі мож на 

бы ло дня мі ўба чыць і па чуць у ак та вай 

за ле ся рэд няй шко лы № 71 Мін ска, дзе 

пра хо дзіў кон курс «Вет разь 2019» (га-

лоў ныя за сна валь ні кі — Бе ла рус кі фонд 

куль ту ры і мін скі Цэнтр да дат ко вай аду-

ка цыі дзя цей і мо ла дзі «Вет разь»).

Амаль трыц цаць на род ных тан цаў бы лі 

прад стаў ле ныя на суд кам пе тэнт на га жу ры. 

Знаў цы ацэнь ва лі плас ты ку ру хаў, кам па зі-

цыю тан ца, ад па вед насць вы ка нан ня мяс цо-

вым тра ды цы ям. Ме на ві та гэ тыя тра ды цыі 

бы лі га лоў най «ра зы нкай» вы ступ лен няў. 

Тан ца валь ныя па ры і са ліс ты па каз ва лі чым, 

на прык лад, здаў на ад роз ні ва ла ся по леч ка 

з-пад Слуц ка ад сва ёй вя сё лай сяст ры з-пад 

Баб руй ска. Та нец «Мі кі та», у якім не аб ход на 

па-май стэр ску ска каць над скры жа ва ны мі 

кі ёч ка мі, у роз ных мяс цо вас цях так са ма мо-

жа вы гля даць то па-дзі ця чы прос та, то га-

рэз лі ва, раз лі ча ным на фі зіч ныя здоль нас ці 

пад лет каў. Май стэр ства пар і са ліс таў-ім-

пра ві за та раў бы ло за фік са ва нае ў ві дэа за-

пі сах, якія ста нуць вы дат ны мі ме та дыч ны мі 

ма тэ ры я ла мі і част кай каш тоў на га ар хі ва 

на род на га мас тац тва.

Як за зна чыў док тар фі ла соф скіх на вук, 

пра фе сар, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Эн гельс Да ра шэ віч, аў тэн-

ты ка вы ра туе свет. Ка лі ўсе зра зу ме юць, 

што трэ ба лю біць свой на род і сваю куль-

ту ру — лю дзі бу дуць пры яз на ста віц ца да 

ін шых на ро даў і куль тур, зной дуць па ра зу-

мен не па між са бой. Кон курс бе ла рус ка га 

на род на га тан ца «Вет разь» — знач ны ўклад 

у гэ ту вы ра та валь ную спра ву.

А яшчэ трэ ба за зна чыць, што на зва нае 

свя та на род на га тан ца ўзнаў ляе ў па мя ці 

ге не тыч ны код на шай ста ра даў няй куль ту-

ры. Не здар ма яно ста ла важ ным склад ні кам 

шмат га до ва га, вя до ма га да лё ка за ме жа мі 

Бе ла ру сі, фес ты ва лю фальк лор на га мас-

тацтва «Бе ра гі ня».

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ, фо та аў та ра.
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У афі цый ным су до вым па ве дам лен ні 

га во рыц ца, што вы не се на ра шэн не аб 

ма раль най кам пен са цыі па гра ма дзян-

скай спра ве па іс ку Да на та Яка ню ка, 

Іры ны Мар ке віч і Ан жа лі кі Сяр ге е вай — 

гэ та тыя лю дзі, над ма гіл лі чы іх сва я коў 

бы лі па ру ша ныя. Бы лі зні шча ныя кры-

жы, ага ро джы і над ма гіль ныя збу да ван-

ні на ма гі лах іх прод каў.

Іст цы з'яў ля лі ся пра мы мі на шчад-

ка мі асоб, па ха ва ных на Вай ско вых 

мо гіл ках у ста лі цы. На мо гіл ках знай-

шлі апош ні спа чын род ныя Да на та 

Яка ню ка: яго дзед — про та і е рэй Анд-

рэй Ту раў скі і ма ці — Вар ва ра Яка нюк 

(Ту раў ская); у Іры ны Мар ке віч гэ та 

дзед Язэп Ма ту се віч, у Ан жа лі кі Сяр-

ге е вай — ба бу ля Ве ра Сі лі на і ма ці 

Кла ра Сяр ге е ва.

На шчад кі над ма гіл лі прод каў да гля-

да лі — у па рад ку бы лі і плі ты, і ага ро-

джы — пры па трэ бе яны свое ча со ва 

ра ман та ва лі ся ці пад фар боў ва лі ся. 

Пры бі ра ла ся смец це, на леж ным чы-

нам да гля да лі ся клум бы. Ня гле дзя чы 

на ўсё гэ та ў ся рэ дзі не 2018 го да без 

па пя рэ джан ня і ўзгад нен ня ма гі лы 

прод каў бы лі дэ ман та ва ныя, а кры жы, 

ага ро джы і над ма гіль ныя збу да ван ні 

зні шча ныя.

«Та кім чы нам, — га во рыц ца ў су-

до вым ра шэн ні, — дзей нас цю спец-

кам бі на та ім бы лі на не се ныя глы бо кія 

ма раль ныя па ку ты, па мяць пра прод-

каў бы ла зні шча ная, ма гі лы раз бу ра-

ны, а па чуц ці аб ра жа ныя. Здзейс не-

ны факт над ма гіль на га ван да ліз му 

апа га ніў ду хоў ныя тра ды цыі іх сем' яў. 

Усве дам лен не та го, што род ныя ця пер 

спа чы ва юць па-за пра ва слаў ным ве-

ра ван нем, а іх па ха ван ні, па сут нас ці, 

зні шча ны, ува гна лі іст цоў у стан не-

пра хо дзя ча га ма раль на га стрэ су, што 

ўзбу дзі ла ў іх спра вяд лі вае імк нен не 

аба ра ніць па мяць спа чы лых, ад на віць 

ся мей ныя пом ні кі як не ад' ем ную част ку 

тра ды цый па ха ван ня. Тое, што ад бы-

ло ся, не маг ло не ад біц ца на фі зіч ным 

і псі ха ла гіч ным ста не, па ру шыў ся сон, 

аб васт ры лі ся ўзрос та выя за хвор ван ні, 

а ад чу ван не го ры чы і не спра вяд лі вас-

ці за цы ніч ныя ад но сі ны да ду хоў най 

па мя ці бу дуць пе ра сле да ваць іст цоў 

усё жыц цё».

Та кім чы нам, іст цы пра сі лі спаг наць 

з ад каз чы ка кам пен са цыю ма раль на га 

ўро ну ў па ме ры 10 000 руб лёў на ка-

рысць кож на га іст ца і су до выя вы дат кі. 

Суд па ста на віў кам бі на ту бы та во га аб-

слу гоў ван ня вы пла ціць кож на му іст цу 

ма раль ную кам пен са цыю ў па ме ры 

1000 руб лёў, так са ма апла ціць юры-

дыч ную да па мо гу і дзяр жаў ныя пош-

лі ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ, фо та аў та ра.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ДЗЕ ХА ВА ЕЦ ЦА 
БЕ ЛЫ СЛОН?

На са мрэч «Бе лы слон» — гэ та квэст (гуль ня), пад-

рых та ва ны су пра цоў ні ка мі Мір ска га зам ка для ўсіх 

ах вот ных. Ён на пэў на ж прый дзец ца да гус ту ама-

та рам та ям ніц і за га дак.

Амаль 100 га доў Мір скі за мак за хоў вае гіс то рыю пра 

Бе ла га сла на. І вось прый шоў час ад крыць за сло ну не вя-

до мас ці і да ве дац ца не ве ра год ную гіс то рыю, якая доў гі 

час бы ла за бы тая...

Удзель ні каў гуль ні ча ка юць ня прос тыя вы пра ба ван ні 

на ло гі ку і кем лі васць і, вя до ма, на ве дан не гіс то рыі зам-

ка. Толь кі прай шоў шы ня лёг кі шлях скла да ных за га дак, 

мож на бу дзе да ве дац ца, пра яко га Бе ла га сла на ідзе 

раз мо ва.

Вар та ад зна чыць, што гэ та не пер шая гуль ня, якая ла-

дзіц ца ў за мку. Ле тась гос ці ста ра жыт на га му ра раз гад-

ва лі «Та ям ні цу двух куф раў». Спра ва ў тым, што пад час 

пра вя дзен ня ра монт ных ра бот ула даль нік Мір ска га зам ка 

князь Мі ха іл Свя та полк-Мір скі знай шоў ста ры ку фар, які 

на пра ця гу не каль кіх ста год дзяў зна хо дзіў ся ў ад ным са 

скле паў. З за піс кі, зной дзе най по бач з куф рам, вы ні ка ла, 

што гэ ты скарб сха ваў князь Ка раль Ста ні слаў Ра дзі віл 

«Спра вяд лі вы» пад час вай ны са шве да мі. Удзель ні кам 

гуль ні трэ ба бы ло да па маг чы ад крыць гэ ты ку фар. Так са-

ма яны ме лі маг чы масць да па маг чы ку ха ру пры га та ваць 

стра ву для кня зя. Вось та кая ня сум ная гіс то рыя!

Вар ва ра ГО МАН.
За тым, што ад бы ва ла ся на Вай ско вых мо гіл ках ле там 2018 го да, 

бы ло ба лю ча на зі раць і ка рэс пан дэн ту «Звяз ды».

Спад чы на ў за ко неСпад чы на ў за ко не

СПРА ВА АБ ВАЙ СКО ВЫХ МО ГІЛ КАХ
Суд Фрун зен ска га ра ё на Мін ска пры зна чыў штра фы спец кам бі на ту

5 лі пе ня 2018 го да «Звяз да» пі са ла пра праб ле мы доб ра ўпа рад ка ван ня 

ста ліч ных Вай ско вых мо гі лак, якія з'яў ля юц ца дзяр жаў ным пом ні кам 

гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны пер шай (най вы шэй шай) ка тэ го рыі. 

На ша му ка рэс пан дэн ту да вя ло ся на свае во чы па ба чыць, як су пра цоў-

ні кі спец кам бі на та бы та во га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва пад вы гля дам 

на вя дзен ня па рад ку зры ва юць ста рыя, але па-ра ней ша му вель мі тры-

ва лыя, і да та го ж ка ла рыт ныя над ма гіль ныя плі ты. Дэ ман та жу пад ля-

га ла на ват тое, што вон ка ва бы ло ў вель мі доб рым ста не. На шчас це, 

абу рэн не і го лас гра мад скас ці быў па чу ты. Тым, што ад бы ва ец ца на 

Вай ско вых мо гіл ках, за ці ка ві лі ся ў пра ку ра ту ры. А дня мі ад бы ло ся 

су до вае па ся джэн не. Па яго вы ні ках спец кам бі на ту бы ло пры су джа на 

не каль кі штра фаў.

«Лявоніха» па-тутэйшаму
Шануй сваё!Шануй сваё!

Кож нае па тан ца за піс вае вя до мы бе ла рус кі 
эт на ха рэо граф Мі ка лай КО ЗЕН КА. 

Ён — аў тар шмат лі кіх пра ек таў за ха ван ня 
фальк лор най і тан ца валь най спад чы ны.

Ці ка ва бы ло і ма лым, і ста рым.

За ві ху ры ла «Ля во ні ха».За ві ху ры ла «Ля во ні ха».

У ру ках юных У ру ках юных 
му зы каў са Смар го ні му зы каў са Смар го ні 

тра ды цый ныя тра ды цый ныя 
на род ныя ін стру мен ты.на род ныя ін стру мен ты.


