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І ТРЭ НЕР, 
І ФАЛЬК ЛА РЫСТ

— Пер шай «іск рын кай», якая 
мя не «за па лі ла», ста ла ін фар ма-
цыя, якую я, та ды яшчэ сту дэнт 
фа куль тэ та на род най куль ту ры 
БДПУ, па чуў на лек цыі, пры све-
ча най гуль ня вым тра ды цы ям 
на ро даў Еў ро пы, — пры знаў ся 
Ана толь. — Наш вы клад чык ка-
фед ры эт на ло гіі і фальк ла рыс ты-
кі, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, 
да цэнт Алесь Лоз ка рас ка заў, 
што іс пан цы хо чуць, каб страль-
бу з ра гат кі ўклю чы лі ў пра гра му 
алім пій скіх гуль няў. «Пра бач це, 
а ча му ме на ві та іс пан цы вы ра-
шы лі «за па тэн та ваць» ра гат ку? 
Ча му не мы? На пэў на, усе хлоп-
цы май го ўзрос ту ў дзя цін стве 
прай шлі праз ана ла гіч нае за-
хап лен не...» — пры клад на так 
па ду маў я і па чаў да сле да ваць 
гуль ня выя тра ды цыі бе ла ру саў. 
Па ехаў на Го мель шчы ну, на Ма-

гі лёў шчы ну, каб па раз маў ляць 
з ба бу ля мі і дзя ду ля мі, у тым 
лі ку і са сва і мі сва я ка мі, да ве-
дац ца, у што яны гу ля лі. Звяр-
нуў ся да шмат лі кіх дру ка ва ных 
і лі та ра тур ных кры ніц. Ме на ві та 
гэ та тэ ма ляг ла ў асно ву май го 
дып лом на га пра ек та, а паз ней 
на род ныя гуль ні ста лі аб' ек там 
да сле да ван ня і ў час на пі сан ня 
на ву ко вай пра цы ў ас пі ран ту-
ры. Алесь Лоз ка вы сту піў ма ім 
на ву ко вым кі раў ні ком. Але я 
вы ра шыў не спы няц ца і дру гую 
вы шэй шую аду ка цыю атры маў 
у Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні-
вер сі тэ це фі зіч най куль ту ры, дзе 
спе цы я лі за ваў ся на ту рысц ка-
азда раў лен чай дзей нас ці. БДПУ 
скон чыў як вы клад чык су свет-
най і ай чын най куль ту ры, кі раў-
нік фальк лор на га ка лек ты ву, а 
дру гі дып лом у мя не — ме не джа-
ра-ме та дыс та.

Ана толь з су мам кан ста туе, 
што та ко му важ на му ас пек ту, як 
ма са выя на род ныя гу лян ні і спар-
тыў ныя тра ды цыі мі ну ла га, па-
куль што не ўдзя ля ец ца на леж най 
ува гі. Між ін шым, гуль ні, за ба вы, 
іг ры шчы — ці ка вы і не паў тор ны 
мо мант у тра ды цый най куль ту ры 
бе ла ру саў. Гуль ня ад люст роў вае 
ха рак тар на ша га на ро да, яго ста-
ра жыт ныя звы чаі, цес на звя за на 
з ад па чын кам, бы там і пра цоў най 

дзей нас цю, пры род ным ася род-
дзем кра і ны. Тыя ж «вы бі ва лы» 
не ка лі бы лі фор май фі зіч най пад-
рых тоў кі во і наў: ка лі па спе еш ухі-
ліц ца ад ва ро жай зброі, зна чыць, 
за ста неш ся пад час бою жы вым. 
Гуль ня «Пе кар» — гэ та гуль ня-
стра тэ гія, у якой да та го ж пра-
соч ва ец ца і пэў ная, тра ды цый ная 
для бе ла ру саў, іе рар хія па ме ры 
пра соў ван ня гуль цоў на пе рад: 
пеш ка, ка ва лер, па ні, ка роль. Пе-
ра ма гае той удзель нік, хто апош ні 
за ста ец ца ў гуль ні ці зай мае ўзро-
вень «ка роль».

Бе ла ру са мі гуль ня не ўспры-
ма ла ся асоб на, яна пра ні ка ла 
ва ўсе сфе ры жыц ця: бы ла ар га-
ніч на звя за на як з аб рад нас цю, 
так і з паў ся дзён нас цю. Пры чым 
у на род най куль ту ры гуль ня мае 
больш шы ро кае і раз на стай нае 
зна чэн не. Та кія з'я вы, як ве ча-
ры ны, ско кі, за ба вы, іг ры шчы, 
ка ра го ды, сва воль ствы, так са ма 
на зы ва лі ся «гуль ня мі».

СТА ТУТ 
ДЛЯ «БЕ ЛА РУ СІ Я ДЫ»

Ідэя ад ра джэн ня і па пу ля ры за-
цыі бе ла рус кай гуль ня вой спад-
чы ны моц на за ха пі ла на ша га 
су раз моў цу. Па сту по ва яна ўва-
со бі ла ся ў кан цэп цыю спар тыў-
на-куль тур на га свя та «Бе ла ру сі-
я да». На ту раль на, што экс пе ры-
мен таль най пля цоў кай для пра-
вя дзен ння «Бе ла ру сі я ды» ў 2005 
го дзе стаў фа куль тэт на род най 
куль ту ры БДПУ, дзе бы лі аб' яд-
на ныя фальк ла рыс ты, ха рэо гра-
фы, спарт сме ны, мас та кі... У яе 
асно ву бы лі па кла дзе ны най больш 
ад мет ныя бе ла рус кія на род ныя 
гуль ні, ада бра ныя па прын цы пе іх 
рас паў сю джа нас ці, ві до вішч нас ці 
і скі ра ва нас ці на раз віц цё раз на-
стай ных спар тыў ных якас цяў. Для 
пры кла ду, «Лап та» ўяў ляе са бой 
ак тыў ную і за хап ляль ную гуль ню 
на спрыт насць і кі дан не ў цэль. 
«Два аг ні» — ру халь ная за ба ва з 
мя чом, за сна ва ная на прын цы пе 
«вы бі ва лаў». «Ры ба кі» — спа бор-
ніц твы на хут касць. «Па цяг» і «Пе-
ра цяж кі» — сі ла выя спа бор ніц твы 
з тра ды цый ны мі пра ві ла мі. Плюс, 
вя до ма, «Страль ба» з ра гат кі.

— Ра ней як гу ля лі? Так, як да-
маў ля лі ся ў пэў най мяс цо вас ці ці 
ў пэў най вёс цы. Ка лі ўзяць тую ж 

«Лап ту», то на Ві цеб шчы не і Ма-
гі лёў шчы не гэ та зу сім роз ныя 
гуль ні, — пад крэс лі вае Ана толь 
Дры гін. — На Бе ла ру сі мож на су-
стрэць 5—6 ві даў «Лап ты». Та му 
для дзе вя ці гуль няў, уклю ча ных у 
пра гра му «Бе ла ру сі я ды», мы рас-
пра ца ва лі дак лад ную сіс тэ му пра-
віл: коль касць і пол удзель ні каў, 
уз рос та выя аб ме жа ван ні, па ме ры 
пля цоў кі, спар тыў ны рыш ту нак, 
сіс тэ му пра вя дзен ня спа бор ніц-
тваў, па ра дак і пас ля доў насць 
удзе лу ін ды ві ду аль ных гуль цоў 
і ка ман даў, прын цып вы яў лен ня 
пе ра мож цаў і гэ так да лей. Для 
ар га ні за цыі і пра вя дзен ня «Бе-
ла ру сі я ды» быў скла дзе ны Ста-
тут, які дак лад на вы зна чае ўсе яе 
па ла жэн ні.

СПАР ТЫЎ НА-
КУЛЬ ТУР НАЕ ШОУ

Пра гра ма «Бе ла ру сі я ды» аба-
вяз ко ва скла да ец ца з двух бло-
каў: куль тур на га і спар тыў на га. 
Пер шая част ка пра гра мы ўклю-
чае ў ся бе аба вяз ко вы па каз не-
вя лі кай фальк лор най пра гра мы, 
за сна ва най на тра ды цый най бе-
ла рус кай куль ту ры, якая ў не чым 
на гад вае са бой кір маш, дзе раз-
мя шча юц ца раз на стай ныя ат рак-
цы ё ны, ад бы ва юц ца вы ступ лен ні 
ар тыс таў, па ка заль ныя спа бор-
ніц твы. Дру гая част ка свя та — 
спар тыў ная.

«Гэ та пра ві ла бу дзе вы тры ма-
на і пад час пра вя дзен ня агуль-
на га рад скіх спа бор ніц тваў ся род 
школь ні каў. Бе ла рус кі кір маш быў 
не толь кі мес цам куп лі-про да жу, 
але і па дзе яй, дзе прос ты на род 
меў маг чы масць «ад вес ці ду шу» 
ў роз ных гуль нях, спа бор ніц твах, 
за ба вах на пры зы, тан цах, тэ-
ат ры, па гля дзець вы ступ лен ні 
ска ма ро хаў...Та му і ў нас бу дзе 
прад стаў ле ны і го рад май строў, і 
вя сё лыя за ба вы, ат рак цы ё ны, — 
абя цае аў тар і ідэй ны на тхняль нік 
пра ек та. — А па ра лель на бу дуць 
ад бы вац ца спар тыў ныя спа бор-
ніц твы, пад час якіх школь ні кі па-
зма га юц ца за вы хад у фі нал, а 
по тым і за зван не пе ра мож цы. 
З улі кам уз рос ту гуль цоў ка ман-
даў (а гэ та бу дуць вась мі клас ні-

кі), спы ні лі ся на ча ты рох гуль нях: 
«Лап та», «Дзень-ноч», «Паль чат-
ка» і «Пе ра цяж кі». Ка ман ды кам-
бі на ва ныя: скла да юц ца з хлоп цаў 
і дзяў чат».

Да рэ чы, на пад лет ках «Бе ла-
ру сі я ду» ўжо па спя хо ва «аб ка-
та лі». У азда раў лен чым лет ні ку 
«Зме на», што ў Сма ля віц кім ра-
ё не, пе да га гіч ны атрад «Кан такт» 
пад кі раў ніц твам стар ша га вы-
клад чы ка Ма рыі Баб ча нок, ар га-
ні за ваў, так бы мо віць, бе ла рус кія 
алім пій скія гуль ні. На цэ лую зме-
ну лет нік пе ра тва рыў ся ў алім пій-
скую вёс ку, атра ды — у кра і ны, 
а ад па чы валь ні кі — у спарт сме-
наў і ар тыс таў, якія ўдзель ні ча лі 
ў куль тур на-спар тыў ным свя це. 
Для на зі ран ня за пра вя дзен нем 
спар тыў ных гуль няў бы ло ство ра-
на спе цы яль нае ін фар ма цый нае 
таб ло, на якім ад люст роў ва лі ся 
ўсе вы ні кі спа бор ніц тваў, а пер-
са нал лет ні ка меў на ват сваю 
ўні фор му з сім во лі кай «Бе ла ру-
сі я ды».

А ў 2011 го дзе ў пра ек та «Бе-
ла ру сі я да» з'я віў ся но вы па ста-
ян ны та ліс ман — медз ве дзя ня 
То сік.

І НІ Я КА ГА ІН ТЭР НЭ ТУ!
— На род ныя гуль ні — гэ та 

ка ла саль ная энер ге ты ка, маг-
чы масць аб' яд наць лю дзей, за-
ці ка віць іх спар тыў най спад чы-
най свай го на ро да. Гу ля ю чы, 
ча ла век лёг ка і не пры кмет на 
за свой вае воб ра зы і сім во лі ку 
на род най эс тэ ты кі, — упэў не ны 
Ана толь Дры гін. — До свед ін-
шых кра ін па каз вае, як бе раж-
лі ва іх на ро ды ста вяц ца да сва іх 
на цыя  наль ных тра ды цый у фі-
зіч най куль ту ры. На прык лад, у 
Кір гі зіі ле тась прай шлі гран ды-
ёз ныя Гуль ні ка чэў ні каў. Мо жа, і 
нам трэ ба за па чат ка ваць на цы-
я наль ны спар тыў на-куль тур ны 
рух? Ка лі мы прый шлі ва ўста-
но вы аду ка цыі, каб рас ка заць 
пра наш пра ект, пра бу ду чыя 
спа бор ніц твы, — ні дзе не су-
стрэ лі не па ра зу мен ня. Хут чэй, 
на ад ва рот... Для трэ не раў і на-
стаў ні каў фі зіч най куль ту ры гэ та 
вы дат ны спо саб па поў ніць свой 
за пас гуль няў і за баў, якія мож на 
вы ка рыс тоў ваць у паў ся дзён най 
ра бо це з дзець мі. Ну а пад лет кам 
заў сё ды ці ка ва паў дзель ні чаць 
у чымсь ці но вым, плюс ім улас-
ці выя спар тыў ная кан ку рэн цыя і 
азарт. Мы ж спа дзя ём ся, што ўсе 
ўдзель ні кі па ня суць свае ве ды 
да лей. Пад час лет ня га ад па чын-
ку яны па дзе ляц ца імі з ра вес ні-
ка мі ў азда раў лен чых лет ні ках, у 
вёс цы, у сва ім два ры... І на род-
ныя гуль ні пры му сяць дзя цей на-
рэш це ада рвац ца ад ін тэр нэ ту!

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by
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Вяр тан не 
да тра ды цый

По яс у ва раж бі так 
за бі раў сі лы, а прос тым 

лю дзям іх да ваў
У Ві лей скім ра ён ным цэнт ры 
ра мёст ваў, што ў аг ра га рад ку 
Із бі но, за хоў ва ец ца ві ты по яс, 
які ўне се ны ў рэ естр гіс то ры-
ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 
Ві лей шчы ны. Та кіх па ясоў у рэ-
гі ё не за ста ло ся ма ла, зрэш ты, 
як і май стрых, што ва ло да юць 
гэ тым ра мяст вом. Ві лей скія 
ва ры ян ты тэх нік вы ра бу ві тых 
пая соў мо гуць тра піць у Дзяр-
жаў ны спіс гіс то ры ка-куль тур-
най не ма тэ ры яль най спад чы ны. 
Ва ўся кім вы пад ку ад па вед ныя 
да ку мен ты ўжо пад рых та ва ны 
для раз гля ду Рэс пуб лі кан скай 
на ву ко ва-ме та дыч най ра дай па 
пы тан нях гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны.

— У на шым рэ гі ё не най больш па-
шы ра ны бы лі ча ты ры спо са бы пля цен-
ня па ясоў: вуз ла мі, як у вёс цы Кіш ка-
рэ пы, на прут ках, як у Ля дах, у ча ты ры 
пуч кі, кру га выя або на до шчач цы, — 
ад зна чы ла ме та дыст Цэнт ра ра мёст-
ваў Але на КІ СЯ ЛЁ ВА.

Бе ла рус кі по яс стра ціў сваё пер-
ша па чат ко вае пры зна чэн не, як эле-
мент адзен ня. Але ўсё больш ува гі 
не толь кі спе цы я ліс таў, але і прос-

тых лю дзей пры цяг вае як мас тац кі 
твор. У Ві лей скім цэнт ры ра мёст ваў 
ёсць су пра цоў ні кі, якія за сво і лі тэх ні ку 
вы ра бу па ясоў. Яны дзе ляц ца сва ім 
умен нем з да рос лы мі і дзець мі, ла-
дзяць па зна валь ныя пра гра мы па 
гіс то рыі ства рэн ня тра ды цый ных для 
гэ тай мяс цо вас ці па ясоў.

Па ясы для на шых прод каў бы лі не 
толь кі эле мен там упры га жэн ня, але і 
свое асаб лі вым абя рэ гам ад злых сіл, 
ня шчас ных вы пад каў і хва роб.

Лі чы ла ся, што кож ны пры стой ны ча-
ла век па ві нен быць пад пя ра за ны поя-
сам. Вый сці без яго ў лю дзі — зна чыць, 
па ка заць не па ва гу да ін шых. А вось 
вядзь мар кі, зна хар кі, ва раж біт кі по яс 
не на сі лі, па коль кі ён, згод на з на род-
ным па вер' ем, за бі раў ча роў ныя сі лы.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

Алім пій скія гуль ні 
ў... «Паль чат ку» і «Лап ту»

Род нае — мод наеРод нае — мод нае  �� Ці змо жа 
медз ве дзя ня То сік 

за ва я ваць сэр цы 
ўсіх бе ла ру саў?

Бе ла рус кі по яс стра ціў 
сваё пер ша па чат ко вае 
пры зна чэн не, як эле мент 
адзен ня. Але ўсё больш ува гі 
не толь кі спе цы я ліс таў, 
але і прос тых лю дзей 
пры цяг вае як мас тац кі твор.

Уні каль нае куль тур на-спар тыў нае свя та ад бу дзец ца 13 мая 
ў ста лі цы на ста ды ё не БДПУ — 9 ка ман даў, якія прад стаў-
ля юць усе ра ё ны Мін ска, збя руц ца, каб вы зна чыць са ма га 
хут ка га, са ма га ду жа га, са ма га спрыт на га і са ма га кем лі ва га 
ў... на род ных гуль нях. Спар тыў на-аду ка цый ны пра ект «Бе-
ла ру сі я да» вы хо дзіць на га рад скі ўзро вень. Пра тое, як на-
ра дзі ла ся ідэя аб' яд наць лю дзей ва кол бе ла рус кіх на род ных 
гуль няў, нам рас ка заў яе аў тар, стар шы вы клад чык ка фед ры 
тэ о рыі і ме то ды кі фі зіч най куль ту ры БДПУ Ана толь ДРЫ ГІН.

Медз ве дзя ня То сік — па ста ян ны 
та ліс ман «Бе ла ру сі я ды».

«Пе ра цяж кі» — сі ла выя спа бор ніц твы «Пе ра цяж кі» — сі ла выя спа бор ніц твы 
з тра ды цый ны мі пра ві ла мі.з тра ды цый ны мі пра ві ла мі.

У гуль ні «Паль чат ка» 
га лоў нае — пры ду маць стра тэ гію, 
каб пе рай граць са пер ні ка.


