
Ана па — адзін з най ста ра-
жыт ней шых га ра доў Ра сіі: яго 
ўзрост — больш за дзве з па ло-
вай ты ся чы га доў. Ана па — са-
мы со неч ны го рад кра і ны: 286 
дзён свят ла і цяп ла за год. Ана па 
— гэ та 8 ві даў га ю чых мі не раль-
ных во даў, 500 здраў ніц і больш 
за 400 су час ных ля чэб ных ме то-
дык. Ана па — го рад-свя та, дзе 
што год пра во дзіц ца больш за 
30 буй ных фес ты ва ляў.
Най больш яр кі і маш таб ны 
з іх — фес ты валь Са юз най 
дзяр жа вы «Tворчасць юных» 
— пра хо дзіць ужо вось мы раз, 
але ў Ана пе — шос ты. Сю ды, 
на чар на мор скае ўзбя рэж жа, 
пры яз джа юць та ле на ві тыя 
дзе ці і пад лет кі з Бе ла ру сі і 
Ра сіі. Сё ле та ўпер шы ню да 
іх да лу чы лі ся прад стаў ні кі 
з Ка зах ста на.

Уз бя рэж жа юных 
і та ле на ві тых

На гэ ты раз у Ана пу пры еха лі 
130 юных прад стаў ні коў з роз ных 
рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі. Усе яны 
— пе ра мож цы між на род ных, на-
цы я наль ных і рэ гі я наль ных кон кур-
саў. Не ка то рым ка лек ты вам на ват 
пры свое на зван не на род ных.

За сна валь ні кі фес ты ва лю — 
Пар ла менц кі сход Са ю за Бе ла ру-
сі і Ра сіі, Па ста ян ны ка мі тэт Са-
юз най дзяр жа вы, Мі ніс тэр ствы 
куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Ар га ні за-
цыю ме ра пры ем ства да ру чы лі 
Цэнт ру між на род ных кон кур саў 
(г. Маск ва) і Бе ла рус кай дзяр-
жаў най фі лар мо ніі (г. Мінск).

— Што год геа гра фія фес ты ва-
лю па шы ра ец ца за кошт рэ гі ё наў 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі, — за зна чыў 
на мес нік дзяр жаў на га сак ра та ра 
— член Па ста ян на га ка мі тэ та Са-
юз най дзяр жа вы Бе ла ру сі і Ра сіі 
Іван БАМ БІ ЗА. — Трэ ба ад зна чыць, 
што сё ле та і ся род удзель ні каў фес-
ты ва лю з Бе ла ру сі — прад стаў ні кі са 
ста лі цы, усіх аб лас цей і шмат лі кіх ра-
ё наў кра і ны. Чыр во най ніт каю праз 
увесь фес ты валь па він на прай сці тое, 
што ме жы на шых кра ін умоў ныя. Мы 
мо жам жыць у роз ных дзяр жаў ных 
упа рад ка ван нях, на кі ра ва ных на ка-
рысць ча ла ве ка, але доб ра ра зу мець 
адзін ад на го. Сён ня ме на ві та дзе ці 
ро бяць пер шы крок да шмат на цы я-
наль ных зно сін — гэ та мас тац тва.

Кож ны год уні каль ны тым, што тут 
збі ра юц ца ўсё но выя і но выя ка лек-
ты вы. Ва ўсіх іх свой, не па доб ны да 
іншых ну мар. З цэнт раль ных пля цо-
вак го ра да юныя да ра ван ні ра зам з 
гле да ча мі да лу ча лі ся да ва каль на га, 
ха рэа гра фіч на га, цыр ка во га, ін стру-
мен таль на га і ін шых ві даў мас тац тва. 
Па коль кі ўдзель ні кі фес ты ва лю вы сту-
па лі ў роз ных жан рах, то амаль кож ны 
стаў лаў рэ а там у сва ёй на мі на цыі.

— Сё ле та на фес ты ва лі ад Бе ла ру сі 
вы сту па юць 48 дзя цей з роз ных рэ гі ё-
наў кра і ны, — рас каз вае адзін з ар га-
ні за та раў кон кур су, рэ жы сёр-па ста-
ноў шчык Бе ла рус кай дзяр жаў най 
фі лар мо ніі Ні на ОСІ ПА ВА. — Спа чат-
ку яны прай шлі аб лас ны ад бор, за тым 
за пра ва ўдзель ні чаць у фес ты ва лі спа-
бор ні ча лі на рэс пуб лі кан скім уз роў ні. 
Са мым га лоў ным кры тэ ры ем ад бо ру 
ста ла вы ка наў чае май стэр ства, пад-
бор рэ пер ту а ру: па коль кі ўсе кан цэр ты 
ад бы ва юц ца на ад кры тым па вет ры, рэ-
пер ту ар па ві нен быць фес ты валь ным. 
Пе ра ва га да ец ца лёг кім жан рам. Усё 
па він на быць адап та ва на да фес ты-
валь най аб ста ноў кі.

Ад ным сло вам, сю ды тра пі лі леп-
шыя з леп шых. Толь кі і тут ім да вя-
ло ся па спа бор ні чаць, ужо не толь кі 
з зем ля ка мі, а і з ка ле га мі з ін шых 
кра ін. Праў да, дух спа бор ніц тва і 
кан ку рэн цыі толь кі да паў няў ат мас-
фе ру дзі ця ча га свя та.

— Ана па — гас цін ны го рад, і 
анап ча не ўжо звык лі ся з тым, што 

тут пра во дзяц ца шмат лі кія ме ра пры-
ем ствы на цы я наль на га і між на род-
на га маш та баў, — пад крэс ліў мэр 
го ра да Сяр гей СЯР ГЕ ЕЎ. — Час па-
ка заў, што мы ўме ем іх пра во дзіць. 
Га лоў ная на ша за да ча — зра біць усё 
маг чы мае, каб удзель ні кі фес ты ва-
лю за ста лі ся за да во ле ны мі і каб той 
час, які яны пра вя дуць у Ана пе, за-
пом ніў ся ім на ўсё жыц цё.

І, хут чэй за ўсё, за пом ніц ца. Аб' яд-
ноў ва ю чы бе ла рус кіх і рус кіх дзя цей і 
пад лет каў праз да лу чэн не іх да скарб-
ніц на цы я наль ных куль тур, фес ты валь 
«Твор часць юных» не толь кі па шы рыў 
га ры зон ты зно сін, але і даў удзель ні кам 
уні каль ную маг чы масць удас ка на ліць 
вы ка наў чае май стэр ства, стаў ма гут-
ным ім пуль сам іх твор ча га раз віц ця.

Анап ча не-бе ла ру сы 
і ўша на ван не ге ро яў

Фес ты валь Са юз най дзяр жа вы 
ўжо даў но стаў свя там для мяс цо вых 
жы ха роў. Анап ча не з не цяр пен нем 
ча ка юць жніў ня, ка лі сю ды пры едуць 
юныя ар тыс ты.

Ня дзіў на, што ў дзень ад крыц ця 
ад на з цэнт раль ных пло шчаў Ана пы 
па сту по ва на паў ня ла ся мяс цо вы мі 
жы ха ра мі і гас ця мі го ра да. Спы ня-
лі ся тут і тыя, хто прос та пра хо дзіў 
мі ма.

— А што тут ад бы ва ец ца? — 
звяр та ец ца да мя не анап чан ка 
Ва лян ці на.

Я ёй рас каз ваю пра фес ты-
валь, пра дзя цей з Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Ка зах ста на, пра тое, хто я і ад-
куль пры еха ла.

— Ды ў мя не муж — бе ла рус! Я 
з сям' ёй доў гі час жы ла на Брэст-
чы не, — уз ра да ва ла ся жан чы на, 
уба чыў шы ва мне род ную ду шу.

За тым па ча ла ўспа мі наць 
доб рае і спа кой нае жыц цё на бе-
ла рус кай зям лі. Ме на ві та тут, як 
пры зна ла ся жан чы на, прай шлі яе 
са мыя леп шыя га ды. У Бе ла ру сі 
пра ля це ла ма ла досць, тут вый-
шла за муж, на ра дзі ла дзя цей...

Па куль га ва ры лі, удзель ні кі 
фес ты ва лю ўскла да лі квет кі да 
ма ну мен та «Го рад во ін скай сла-
вы». Да іх да лу чы лі ся на мес нік дзяр-
жаў на га сак ра та ра — член Па ста ян-
на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы Бе-
ла ру сі і Ра сіі Іван Баб мі за і стар шы ня 
Му ні цы паль на га аб' яд нан ня го ра да-
ку рор та Ана па Сяр гей Сяр ге еў.

Ва лян ці на Аляк санд раў на рас ка за-
ла мне, што па чэс нае зван не «Го рад 
во ін скай сла вы» Ана пе бы ло пры свое-
на ў маі 2011-га го да. Сё ле та, на пя рэ-
дад ні Дня Пе ра мо гі, тут як сім вал пры-
знан ня бы ла ўста ноў ле на па мят ная 
стэ ла ге ро ям, якія аба ра ня лі го рад у 
пе ры яд рус ка-ту рэц кіх вой наў і пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Цы ры мо ні яй уша на ван ня подз ві гу 
па лег лых сал дат і мір ных жы ха роў 
фес ты валь ад крыў ся ўпер шы ню. 
Ар га ні за та ры па лі чы лі, што дзе ці 
па він ны па ва жаць па мяць тых, хто 
не ка лі ад даў жыц цё за іх бу ду чы ню. 
Так са ма ня дрэн на бы ло б ве даць гіс-

та рыч нае мі ну лае сла ву тай Ана пы.
А гіс то рыя ў го ра да вель мі ба-

га тая. Тут, на бе ра зе ко ліш няй Сін-
дскай га ва ні, у VІ ста год дзі да на шай 
эры іс на ваў грэ час кі по ліс Сін дзі ка. 
Праз дзвес це га доў ён увай шоў у 
склад Бас пор ска га цар ства і па чаў 
на зы вац ца Гар гі пі яй. Жы ха ры ан тыч-
на га го ра да ганд ля ва лі, зай ма лі ся 
ра мяст вом і ма ра плаў ствам. Іх мір-
нае жыц цё бы ло па ру ша на на шэс-
цем ка ча вых пля мё наў, якія зні шчы лі 
го рад.

Важ най вя хой у гіс то рыі Ана пы 
стаў 1846 год. Ме на ві та та ды яна 
атры ма ла ста тус пар то ва га го ра да 
«для па ся лен ня жы ха роў ганд лё ва га 
і пра мыс ло ва га кла са». На мя жы XІX 
і XX ста год дзяў па ча ла ся гіс то рыя 

Ана пы як ку рор та.
У гэ ты пе ры яд док тар Ула дзі мір 

Бу дзін скі раз гле дзеў у пры мор скім 
го ра дзе яго ўні каль ныя ля чэб ныя 
фак та ры і ад крыў тут пер шы са на-
то рый. Бу дзін скі стаў па пу ля ры за та-
рам Ана пы: ён па чаў ад кры ваць тут 
здраў ні цы з су час ным ме ды цын скім 
аб ста ля ван нем, уста лёў ваў су вя зі 
са свя ці ла мі ай чын най ме ды цы ны і 
ар га ні зоў ваў іх прак ты ку на ку рор-
це. Так лю дзі па ча лі пры яз джаць у 
Ана пу на ад па чы нак і ля чэн не.

Сён ня са праўд ным пом ні кам го ра-
да з'яў ля юц ца наз вы яго ву ліц. Мно гія 

з іх, асаб лі ва ў цэнт ры Ана пы, на зва ны 
ў го нар дра гун скіх і ка за чых пал коў, 
якія ге ра іч на вы зна чы лі ся пры штур-
ме крэ пас ці ў 1832 го дзе: Грэ бен ская, 
Аст ра хан ская, Ула дзі мір ская...

Шмат па цяр пе ла Ана па і пад час 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. У пе ры-
яд аку па цыі яна ме ла для нем цаў 
вя лі кае зна чэн не: го рад стаў ба зай, 
якая злу ча ла Та ман скую гру поў ку 
гіт ле раў скіх вой скаў з Кры мам. Гэ та 
быў адзі ны порт на Каў каз скім уз бя-
рэж жы, які вы ка рыс тоў ваў ся ва ен на-
мар скі мі сі ла мі фа шыс таў.

Больш пад ра бяз на пра ва ен ную 
бія гра фію го ра да-ку рор та юныя ар-
тыс ты да ве да лі ся з вус наў удзель ні ка 
ўсіх ба ёў у Ана пе, стар шы ні Анап ска га 
га рад ско га са ве та ве тэ ра наў, ка пі та на 
2-га ран гу Ана то ля Га по на ва. Ска заў 
ён не каль кі слоў і пра важ насць ме ра-
пры ем стваў Са юз най дзяр жа вы:

— Маё па ка лен не вы рас ла ў вя лі-
кай друж бе. Мы заў сё ды лі чы лі, што 
нем ца зла ма ла шмат на цы я наль ная 
адзі ная сям'я. Ня гле дзя чы на тое, што 
сён ня мы жы вём у мі ры і спа коі, мы 
ўсё роў на па він ны тры мац ца ра зам. 
Лепш, каб нас яд на ла не агуль ная 
бя да, а агуль ная ра дасць, свя та.

Ка ля 300 ве тэ ра наў апош няй вай ны 
за ста ло ся ў Ана пе. Ся род іх — і бе ла-
рус Аляк сандр Чыж, які ро дам з Бя ро-
зы. Сю ды тра піў на служ бу ў ар мію і 
за стаў ся на заў сё ды. Ажа ніў ся, вы ха ваў 

дзя цей. Пра Бе ла русь га во рыць са 
слязь мі на ва чах: тут прай шло яго 
дзя цін ства. Ва ен нае дзя цін ства. 
Яму бы ло ўся го 3 га ды, ка лі па ча-
ла ся вай на. Толь кі ён усё па мя тае. 
Асаб лі ва баць ку, які з вай ны не 
вяр нуў ся...

Ка лей да скоп 
ма лень кіх та лен таў

Фес ты валь ны го рад гры меў! 
Са сцэ ны куль тур на га цэнт ра 
«Ра дзі ма» па вя ва ла дзя цін ствам. 
Анап ча не і гос ці го ра да пад пя-
ва лі і пад тан цоў ва лі ўдзель ні-
кам фес ты ва лю, не пе ра ста ва лі 
іх адо рваць апла дыс мен та мі. А 
юныя та лен ты тым ча сам мі ту-
сі лі ся за ку лі са мі, хва ля ва лі ся і 
ча ка лі свай го вы ха ду.

Па-за гэ тай мі тус нёй у да лё-
кім ку точ ку на ла вач цы ся дзе лі 
дзве пры го жыя дзяў чын кі-двай-
нят кі, па праў ля ю чы ад на дру гой 

ко сы. Ду эт сяс цёр Юліі і Тац ця ны 
Га ла вен каў пры ехаў на фес ты валь 
з Гро дзен шчы ны. Гэ та ж трэ ба, у да-
лё кай Ана пе су стрэць зям ля чак!

— Усё ле та мы зай ма лі ся му зы-
кай і ва ка лам, увесь час рэ пе та ва лі, 
— на пе ра бой рас каз ва юць сяст рыч-
кі. — Толь кі тут мы зра зу ме лі, што 
гэ та бы ло не да рэм на. Мы вель мі ра-
ды, што нас сю ды за пра сі лі. Да ха ты 
пры е дзем з доб ры мі ўра жан ня мі і з 
мар скім за га рам (смя юц ца).

Дзяў ча ты — ву ча ні цы Гро дзен-
скай дзі ця чай шко лы мас тац тваў імя 
Ты зен гаў за. Ра зам са сва і мі вы клад-

чы ка мі сёст ры па пу ля ры зу юць тра-
ды цыі бе ла рус кай гі тар най шко лы. 
Акра мя му зыч най шко лы, на пра ця-
гу пя ці га доў яны зай ма юц ца ва ка-
лам у эст рад най сту дыі «Мі ле ні ум». 
Юля і Та ня — лаў рэ а ты шмат лі кіх 
аб лас ных і між на род ных кон кур саў. 
Сё ле та яны ста лі сты пен ды я та мі 
Прэ зі дэнц ка га фон ду па пад трым цы 
та ле на ві тай мо ла дзі. На фес ты валь 
дзяў ча ты пры еха лі з ма ту ляй. Яна 
— іх га лоў ны кі раў нік. Пры вез лі з са-
бой не каль кі ну ма роў ва кал-ду э там, 
а так са ма вы ка нан ні на гі та ры.

Дзяў чын кі з ка лек ты ву тан ца су-
час най ха рэа гра фіі «Ра ке та» з Ніж-
ня га Ноў га ра да ўпэў не ны, што на 
фес ты валь пры еха лі не па пе ра мо гу. 
Для іх га лоў нае — удзел. Ка му, як не 
ім, так ду маць: ня гле дзя чы на ма лы 
ўзрост, ка лек тыў ужо са браў цэ лае 
су зор'е ме да лёў і зван няў. Га лоў нае 
іх да сяг нен не — зван не «За слу жа ны 

ка лек тыў на род най твор час ці Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі».

Удзель ні ча лі ў фес ты ва лі і «за-
слу жа ныя» з Бе ла ру сі — ама тар скі 
ка лек тыў, ва каль на-ха рэа гра фіч ны 
ан самбль «Зор ка» з Ві цеб ска. Гэ-
тыя дзе ці, якія вы дат на вы кон ва юць 
на цы я наль ныя тан цы, доб ра вя до-
мы бе ла ру сам. Яны — па ста ян ныя 
ўдзель ні кі «Сла вян ска га ба за ру» і ін-
шых маш таб ных ме ра пры ем стваў.

— Сён ня ў ка лек ты ве зай ма ец ца 
102 ча ла ве кі ва ўзрос це ад шас ці да 
ва сям нац ца ці га доў, — да да ла кі раў-
нік ан самб ля, ула даль ні ца ме да-
ля Фран цыс ка Ска ры ны На тал ля 
ЧАР НЮК. — У рэ пер ту а ры «Зор кі» — 
тан цы на ро даў све ту, ха рэа гра фіч ныя 
мі ні я цю ры і ха рак тар ныя тан цы. Ёсць 
ну ма ры і ў сты ліс ты цы су час най ха-
рэа гра фіі. Ад нак са мая вя лі кая ўва га 
ў ка лек ты ве на да ец ца на цы я наль на-
му бе ла рус ка му тан цу. Не вы пад ко ва 
амаль у кож ным на шым кас цю ме пры-
сут ні чае на цы я наль ная сім во лі ка.

Да рэ чы, упер шы ню ў фес ты ва лі 
ўдзель ні чаў ка лек тыў, які не спя ваў, 
не тан ца ваў, не іг раў на му зыч ных 
ін стру мен тах. Дзяў ча ты з узор на га 
дзі ця ча га ка лек ты ву — Тэ ат ра мо-
даў «Па ра ле лі ча су» — пад му зы ку 
дэ ман стра ва лі кас цю мы паў ноч на-
га на ро да хан ты, якія яны па шы лі 
сва і мі ру ка мі. Та кім чы нам удзель ні-
кі ка лек ты ву вы каз ва юць па ша ну іх 
прод кам, вы сту па юць за за ха ван не 
мяс цо вых тра ды цый і аб ра даў.

Ка лек тыў з'яў ля ец ца не ад' ем-
най част кай ма лень ка га Югор ска га 
га рад ка з паэ тыч най наз вай Пыць-
Ях, што ў пе ра кла дзе з мо вы хан ты 
азна чае ці то «мес ца, дзе жы вуць 
доб рыя лю дзі», ці то «край, дзе на-
ра джа юц ца пры го жыя дзяў ча ты». І 
са праў ды пры го жыя! У ка лек ты ве 
120 дзяў чат ва ўзрос це ад ча ты рох 
да ва сям нац ца ці га доў.

— Кас цю мы шы ем сва і мі ру ка мі 
па ўзо рах той воп рат кі, якую на сі лі 
на шы прод кі, — рас каз вае ўдзель ні-
ца ка лек ты ву Але на. — Для шыц ця 
вы ка рыс тоў ва ем на ту раль нае фут ра 
і бі сер. Воп рат ку ро бім ка лек тыў на. 

На шыц цё ад на го та ко га кас цю-
ма па трэб на за тра ціць пры клад на 
ме сяц. Акра мя та го, ства ра ем рус-
кія на род ныя кас цю мы і кас цю мы 
ўсход ніх на цы я наль нас цяў.

Асаб лі вым пос пе хам ка рыс та-
лі ся су мес ныя ра сій ска-бе ла рус кія 
ну ма ры, па стаў ле ныя ў па ля вых 
умо вах, лі та раль на за не каль кі га-
дзін да кан цэр та.

А па ка рыў гле да чоў ду эт сак са-
фа ніс таў з Мін ска. Па вел Зы каў і 
Па вел Га ле еў на столь кі вір ту оз на 
ва ло да юць ін стру мен та мі, аж но не 
ве рыц ца, што ім толь кі па 11 га доў!

У 2007 го дзе пад лет кі па сту пі лі ў 
Дзі ця чую му зыч ную шко лу № 14 у 
клас вы клад чы ка Ана то ля Ян чу ка. 
Два га ды яны на ву ча лі ся на блок-
флей це, а з 2009 го да па ча лі па спя-

хо ва за свой ваць сак са фон. «Пры іг ры 
на флей це рас пра цоў ва ец ца паль цоў-
ка, рас це ру ка. І толь кі та ды мож на 
іг раць на больш скла да ным ін стру мен-
це», — тлу ма чыць Па вел Га ле еў.

Хлоп чы кі пры зна юц ца, што пра-
ца ваць ду э там ім вель мі лёг ка. І гэ та 
ня гле дзя чы на роз ныя ха рак та ры: 
спа кой ны Па вел Га ле еў і ру хо мы 
Па вел Зы каў вы дат на да паў ня юць 
адзін ад на го. Паў лі кі ма раць па сту-
піць у Ра сій скую ака дэ мію му зы кі імя 
Гне сі ных і сыг раць з На род ным ар-
тыс там Ра сіі Іга рам Бут ма нам.

...У ма лень кіх зо ра чак, якія сё ле та 
за га рэ лі ся ў Ана пе, ёсць усе шан сы 
з ча сам пе ра тва рыц ца ў вя лі кіх і са-
праўд ных зо рак сцэ ніч на га мас тац-
тва, здоль ных год на прад стаў ляць у 
све це на шу Са юз ную дзяр жа ву.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. 
Фо та БЕЛ ТА.

Мінск — Ана па — Мінск.
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ФЕС ТЫ ВАЛЬ НАЯ ФЕС ТЫ ВАЛЬ НАЯ 
ГА ВАНЬ РА СІІГА ВАНЬ РА СІІ

Тэ атр мо даў «Па ра ле лі ча су» 
з Не фце ю ган ска — 
за за ха ван не мяс цо вых тра ды цый і аб ра даў.

Упер шы ню на фес ты ва лі Упер шы ню на фес ты ва лі 
«Твор часць юных» ад бы ло ся «Твор часць юных» ад бы ло ся 
цыр ка вое дзей ства.цыр ка вое дзей ства.

За слу жа ны ама тар скі ка лек тыў За слу жа ны ама тар скі ка лек тыў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ха рэа гра фіч ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь ха рэа гра фіч ны 

ан самбль «Зор ка».ан самбль «Зор ка».


