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 ЁСЦЬ ФЕС ТЫ ВА ЛІ...
 Што та кое эт ніч ная му зы ка? 

Гэ та му зы ка, пе ра ня тая вус ным 
шля хам (без нот) ад «май стра» 
— нось бі та тра ды цыі. У эт на му-
зы цы важ ная су вязь з мяс цо вай 
тра ды цы яй, стыль і ма не ра, тым 
больш што на Бе ла ру сі аў тэн тыч-
ны фальк лор за ха ваў ся ў фо на за-
пі сах, ві дэа філь мах і ча сам яшчэ 
ў жы вым бы та ван ні. Не ка то рыя з 
нас слу ха лі ле ген дар ных Сця па на 
Ду бей ку і Ган ну Вян гу ру, шмат хто 
яшчэ па чуе Мі ха ся Ба ся ко ва. Гэ та 
— спе ва кі ўзроў ню Ша ля пі на. Яны 
— са ма род кі і прад стаў ні кі буй ной і 
вір ту оз най шко лы бе ла рус кіх эт на-
спе ваў, і нам вель мі па шан ца ва ла, 

што іх га ла сы бы лі за фік са ва ны 
аў ды я ві зу аль ным ант ра по ла гам 
Зі на і дай Ма жэй кай.

Тра ды цый ная му зы ка — гэ та 
асоб ная куль ту ра: каб яе асэн-
са ваць і да лу чыц ца да яе, трэ ба 
пры клас ці пэў ныя на ма ган ні і па-
тра ціць пэў ны час, які ў су час на га 
ча ла ве ка не заў сё ды ёсць. Мож на 

ху цень ка на дзець на род ны строй, 
узяць ін стру мен ты і ска заць, што 
я — пе ра ем нік фальк ло ру. Але 
гэ та толь кі пер шы крок.

У Бе ла ру сі не да стат ко ва фес ты-
ва ляў, пры све ча ных тра ды цый най 
куль ту ры. У той жа Літ ве, на прык-
лад, ка ля 100 эт на фес ты ва ляў, якія 
ла дзіць іх ка мі сія ЮНЕС КА. А ў нас 
на ват ня ма спе цы яль ных фес ты ва-
ляў, за ры ен та ва ных на ду дар скую 
му зы ку. У Ір лан дыі пра вод зяц ца 
фес ты ва лі ір ланд скай ду ды. Аль-
бо вось мы з «Ве та хам» на вед ва-
лі фес ты валь ду дар скай му зы кі ў 
Ма лай Лі го це (Сла ва кія). Сла ва кія 
ўні каль ная тым, што сла вац кая ду-
да — гай да — за ха ва ла ся там у 
жы вым бы та ван ні. Ту ды на фэст 

з'яз джа юц ца лю дзі, якія ці ка вяц ца 
гэ тым ін стру мен там, пе рай ма юць 
пры ёмы вы ка нан ня. Да след чык 
Бер нард Га рай, які сам на ра дзіў-
ся ў Ма лой Лі го це, на пі саў вель мі 
сур' ёз ную кні гу па гай дзе. Ка лі ў 
нас з'я вяц ца лю дзі та ко га ўзроў ню 
і пэў ная коль касць ама та раў бе ла-
рус кай ду ды, та ды па доб ныя фес-

ты ва лі з'я вяц ца і ў нас. Маг чы ма, 
бу дуць і фес ты ва лі эт ніч ных спе-
ваў, якія ў нас за ха ва лі ся ў жы вым 
бы та ван ні: фальк лор ны гурт вёс кі 
Анань чы цы Са лі гор ска га ра ё на, 
«Стаў бон скія вя чор кі» Вет каў ска-
га ра ё на.

ПЛЮС 
ПРА ФЕ СІ Я НАЛЬ НЫ 

МЕ НЕДЖ МЕНТ
— Са праў ды, ёсць шмат пы-

тан няў па ўспры ман ні су час ным 
ча ла ве кам му зы кі, якая за ры ен-
та ва на на тра ды цый ны лад жыц-
ця і тра ды цый нае мас тац тва. Але 
тут за мкнё нае ко ла. Ка лі гэ та га 
мас тац тва не бу дзе ў ме дый най 
пра сто ры, мы яго ні ко лі не па лю-
бім. Тра ды цый ная куль ту ра па він-
на за хоў вац ца — дзе ля та го, каб 
за хоў ваў ся эт нас. Гэ та ак сі ё ма, 
су час ная на ву ка да ка за ла — ка-
лі ня ма тра ды цый най куль ту ры, 
фальк ло ру, спе ваў, эт ніч най му-

зы кі — на род не па збеж на за гі не 
і знік не з гіс та рыч най арэ ны. А 
та му пер шы, хто па ві нен кла па-
ціц ца пра за ха ван не тра ды цый-
на га мас тац тва — гэ та дзяр жа ва, 
якая бу дзе іс на ваць, толь кі па куль 
яе гра ма дзя не бу дуць ад чу ваць 
ся бе асоб ным на ро дам.

Бе ла ру сы ўжо да ка за лі, што 
ў іх ра зу мен не важ нас ці за ха-
ван ня спад чы ны ёсць. Яшчэ ў 
1990-я га ды, ка лі па ча лі з'яў ляц-
ца так зва ныя пост фальк лор ныя 
ка лек ты вы. Ка лі га ра джа не бра лі 
на род ныя ін стру мен ты, на дзя ва-
лі тра ды цый ныя строі, раз вуч ва лі 
пес ні і ўсё гэ та пра па ноў ва лі гле-
да чам. Ад ным з пер шых ка лек ты-
ваў быў гурт «Ліц ві ны» Ула дзі мі ра 
Бер бе ра ва. Так са ма быў спеў ны 
ка лек тыў «Дзян ні ца». По тым з'я-
ві лі ся «Гось ці ца», ка пэ ла Але ся 
Ла ся. Апош ні ка лек тыў зай маў ся 
ду дар скай, смы ко вай му зы кай і 
дыя та ніч ны мі цым ба ла мі. Сён ня 
ёсць гурт «Ра да». Ся род спе ва коў 
мож на на зваць На тал лю Ма ты ліц-

кую, якая вый шла з «Ліц ві наў».
— Без умоў на, без пад трым кі 

гра мад ства гэ та не маг чы ма. Як і 
без істотнай падтрымкі дзяржавы 
таксама. Та му што каб зай мац ца 
мас тац твам — трэ ба мець воль ны 
час і срод кі. Нось бі ты тра ды цый-
най куль ту ры ў свой час за бяс-
печ ва лі ся бе пра цай на зям лі. Су-
час ны ча ла век мае знач на менш 
воль на га ча су на твор часць. Та му, 
я лі чу, бу ду чы ня эт ніч най му зы-
кі звя за на з аду ка цый ны мі, мас-
тац кі мі, да след чыц кі мі ас пек та мі. 
На са мрэч праб ле ма за ха ван ня 
эт ніч най му зы кі — да во лі сур' ёз-
ная. І ў све це, і ў Бе ла ру сі. Наш 
ге ні яль ны эт на му зы ко лаг Зі на і да 
Ма жэй ка на ват вы да ла кні гу, якая 
так і на зы ва ец ца — «Эка ло гія 
тра ды цый най му зыч най куль ту-
ры». Рас ку пі лі яе ім гнен на.

Пер шая пры ступ ка да та го, 
каб за ха ваць на шую тра ды цый-
ную куль ту ру — трэ ба за хоў ваць 
яе ў струк ту рах паў ся дзён нас ці. 
Ка лі з ма лен ства дзі ця бу дзе чуць 
эт ніч ную му зы ку ці бу дзе ез дзіць 
з баць ка мі ў ванд роў кі, ад зна чаць 
тра ды цый ныя свя ты, то з ча сам 
у яго сфар мі ру ец ца на ту раль ная 
па трэ ба ў тра ды цый най куль ту ры, 
і па ста ле ўшы, ён мі ма гэ та га ўжо 
не прой дзе.

Вель мі не бяс печ на, што мы не 
ма ем ме недж мен ту і мар ке тын гу, 
якія мэ та на кі ра ва на пра ца ва лі б 
на па пу ля ры за цыю эт ніч най куль-
ту ры і вы во дзі лі яе на між на род ны 
ўзро вень. Ку ды зні ка юць ме не-
джа ры куль ту ры? Мы кож ны год 
вы пус ка ем ме не джа раў, якія, быц-
цам бы, па він ны па пу ля ры за ваць 
куль ту ру бе ла ру саў, пра во дзіць 
мар ке тын га выя да сле да ван ні. 
Але, на пэў на, пад час на ву чан ня 
іх не да стат ко ва па глыб ля юць у 
эт на тра ды цыю. Да та го ж у мо ла-
дзі ўсё ад но ёсць жа дан не хут кіх 
гро шай, за роб ку: маў ляў, на вош-
та кор пац ца з эт ніч най куль ту рай, 
ка лі мож на пра вес ці кар па ра тыў 
аль бо кан цэрт тан ца валь най му-
зы кі — больш аго ле на га це ла, 
стра заў, шам пан ска га і пі ва — 
гэ та ўсё доб ра акуп ля ец ца. Але 
бу дзем шчы ры мі: усё, што «ні жэй 
по яса», ар га ні зоў ва ец ца аў та ма-
тыч на, та му, што лю дзі бія ла гіч на 
на гэ та за ры ен та ва ны, а да та го, 
што звя за на з ду хоў ны мі з'я ва-
мі, больш скла да на пры цяг нуць 
ува гу.

Ва ўсім све це тое, што звя за на 
з эт ніч ным мас тац твам, па-ін ша-
му аб кла да ец ца па дат ка мі, фі-
нан су ец ца і да ту ец ца. Ёсць пэў-

ная сіс тэ ма пад атко вых зні жак. 
Ка лі біз нес ме ны да юць гро шы 
на раз віц цё эт ніч на га мас тац тва, 
ім зні жа юць па дат ка аб кла дан не. 
А той, хто зай ма ец ца тра ды цый-
ным мас тац твам на ка мер цый най 
асно ве, мае ней кія пад атко выя 
льго ты. Не ка лі ў Бе ла ру сі быў 
за ко на пра ект, які му сіў гэ та ўрэ-
гу ля ваць. Але на пэў ным эта пе 
ён за бук са ваў. Ці тое дак лад на 
не вы зна чы лі, што лі чыць тра ды-
цый ным мас тац твам, ці па ба я лі ся, 
што бу дуць зло ўжы ван ні. Па куль 
што на шае за ка на даў ства не га-
то ва сты му ля ваць тра ды цый ную 
куль ту ру.

ДЗЕ ЦІ КУЛЬ ТУ РЫ
— Мо ладзь заў сё ды ці ка віц ца 

мас тац твам. Сён ня ка жуць, што 
мо ладзь ста ла больш праг ма-
тыч ная і імк нец ца атры маць вы-
га ду хут кі мі спо са ба мі, але ўсё 
роў на ва Уні вер сі тэт куль ту ры 
кон кур сы да во лі вы со кія. На ват 
сё ле та. На шая спе цы яль насць 
— эт на фо на знаў ства — ма ла-
дая, на бі ра ем з 2004 го да. Але 
ах вот ні кі ву чыц ца ёсць заўж ды. 
Лю дзі, якія пры хо дзяць да нас, 
на ле жаць да дзвюх ка тэ го рый. 
Пер шая — вяс ко вая мо ладзь, 
якая па зна ё мі ла ся з мас тац твам 
сва ёй ма лой ра дзі мы ад баць-
коў, ба буль, част ко ва ў ме жах 
пра ек та «Бе ра гі ня» (да нас шмат 
вы пуск ні коў гэ та га пра ек та ідзе 
па сту паць). Дру гая — га рад ская 
мо ладзь, якая мае да фальк ло-
ру эк за тыч ны ін та рэс, ім гэ та 
ці ка ва на экс пе ры мен таль ным 
уз роў ні. Мы зна ё мім іх з эт ніч най 
му зы кай бе ла ру саў. На ву чан не 
па бу да ва на вы ключ на на вус-
ным пе рай ман ні — так, як бы ло 
ў тра ды цый най куль ту ры. Сту-
дэн ты ез дзяць у фальк лор ныя 
экс пе ды цыі: ка лі ты не па чуў, як 
спя вае нось біт тра ды цыі, па жа-
да на ўжы вую, то не змо жаш ні 
ім пра ві за ваць, ні пе ра няць ма-
не ру вы ка нан ня.

У нас кож ны курс — ка лек тыў. 
Сіс тэ ма, як ва ўсіх твор чых ВНУ, 
— кі раў нік кур са на бі рае са бе 
на ву чэн цаў і вя дзе іх да са ма га 
за кан чэн ня. Та му што на ву чан не 
звя за на з вя лі кім па глыб лен нем 
у тра ды цыю. І вы клад чы кі ў нас 
цу доў ныя: га лоў ны рэ жы сёр «Бе-
ра гі ні» Мі ко ла Ко зен ка, Та ма ра 
Вар фа ла ме е ва, Воль га Ла ба чэў-
ская, Тац ця на Пла ду но ва, Эве лі-
на Шчад ры на, Аляк сей Ра гу ля, 
Эн гельс Да ра шэ віч.

СА МЫ 
ДЭ МА КРА ТЫЧ НЫ 

ІН СТРУ МЕНТ
— Ду да — ка рэн ны ін стру мент 

бе ла ру саў. У свой час ён быў са-
мым рас паў сю джа ным ін стру-
мен там. Ра сій скія да след чы кі ХІХ 

ста год дзя аб са лют на ад на знач на 
ка за лі, што са мы га лоў ны ін стру-
мент бе ла ру саў — ду да. Пісь мен-
нік-ра ман тык Ла жэч ні каў у ра ма-
не «Ле дзя ны дом» апіс вае сцэ ну, 
ка лі ў Санкт-Пе цяр бург за пра сі лі 
з усёй бы лой Ра сій скай ім пе рыі 
прад стаў ні коў кож на га на ро да са 
сва ім му зыч ным ін стру мен там. І 
ме на ві та бе ла рус на дзьму ваў 
ва лын ку. А Ла жэч ні каў га доў 15, 
зда ец ца, быў ге не рал-гу бер на-
та рам Ві цеб ска, меў маг чы масць 
доб ра вы ву чыць бе ла рус кую тра-
ды цый ную куль ту ру.

Яшчэ ў ХІХ ста год дзі ду-
да вель мі ак тыў на бы та ва ла, і 
прак тыч на ўсё жыц цё бе ла ру са 
пра хо дзі ла пад яе акам па не мент. 
Так доў жы ла ся да ся рэ дзі ны ХХ 
ста год дзя. Дзя куй Бо гу, за гэ ты 
час на шыя на ву коў цы па спе лі 
зра біць за ма лёў кі бе ла рус кай 
ду ды, фо та здым кі, аў дыя- і на-
ват ві дэа за пі сы. Ёсць ві дэа за піс 
1939 го да, які за фік са ваў вы ка-
нан не на аў тэн тыч най бе ла рус-
кай ду дзе: рэ жы сёр Кар ма зін скі 
зняў да ку мен таль ны спец вы пуск, 
пры све ча ны бе ла рус кай на род-
най му зы цы. Там ка ля 30 се кун-
даў аў тэн тыч на га вы ка нан ня на 
бе ла рус кай ду дзе. Пры чым іг рае 
ду эт ду да роў. Гэ ты ві дэа за піс 
знай шоў не так даў но — у 2012 
го дзе — Кан стан цін Рэ мі шэў скі 
ў Кой да наў скім ар хі ве. Ар ты кул 
пра гэ та мы на пі са лі ра зам з ім. 
І ён быў на дру ка ва ны ў ад ным з 
са мых вя до мых сан кт-пе цяр бург-
скіх эт на му зы ка ла гіч ных ча со пі-
саў Musіcus. Гэ та да во лі сен са-
цый ная зна ход ка.

У ся рэ дзі не ХХ ста год дзя 
ду да па ча ла ак тыў на зні каць. 

На вёс цы яе вы цяс няў гар мо-
нік, які з'я віў ся ў кан цы ХІХ 
ста год дзя, быў больш гуч ным 
і прос тым у экс плу а та цыі. Ду-
дар скую тра ды цыю (ка рэн ную 
для цэнт раль най і паў ноч най 
Бе ла ру сі), якая пе ра пы ні ла ся 
ў ся рэ дзі не ХХ ста год дзя, па-
ча лі ад наў ляць у 1980-х га дах 

на род ныя май стры. Ад ны мі з 
пер шых бы лі Ула дзі мір Пу зы ня 
і Ула дзі мір Гром. По тым да лу чы-
лі ся Алесь Лось, Вік тар Куль пін, 
То дар Каш ку рэ віч, Алесь Жу ра, 
Дзя ніс Су хі. Але, каб цал кам ад-
на віць куль ту ру вы ка нан ня на 
ду дзе, вы ка наль ніц кую ма не ру 
і яе рас паў сю джан не ў кра і не, 
трэ ба на ла дзіць фаб рыч ную, 
ма са вую вы твор часць ін стру-
мен та. Трэ ба, каб на ду дзе ву-
чы лі граць у му зыч ных шко лах 
і пра яе рас па вя да лі на ўро ках 
спе ваў у ся рэд ніх школ ках і сад-
ках.

На коль кі я ве даю, у пла нах 
Мі ніс тэр ства куль ту ры гэ та ёсць. 
Толь кі так ду дар ская тра ды цыя 
пач не спак ва ля вяр тац ца на Бе-
ла русь. Ка лі гэ та атры ма ец ца 
«пра біць», то, са праў ды, ду да 
мо жа сыг раць вя лі кую ро лю ў 
за ха ван ні эт ніч най му зы кі бе ла-
ру саў і ў му зыч ным раз віц ці дзя-
цей і мо ла дзі. Гэ та ін стру мент 
над звы чай дэ ма кра тыч ны, на яго 
ідэа льна кла дзец ца бе ла рус кая 
тан ца валь ная, ка ра год ная і спеў-
ная му зы ка, якая ў асноў ным пад 
яго і скла да ла ся. І ў мо ла дзі ёсць 
ці ка васць да гэ та га ін стру мен та. 
На ват у тым жа рэ кан струк тар-
скім ру ху. Мо ладзь ба чыць ней кія 
пе ра кры жа ван ні з еў ра пей скай 
куль ту рай, і ёй гэ та па да ба ец ца. 
Так мож на пры ва біць да на род-
на га мас тац тва лю дзей, якія на 
пер шы по гляд аб са лют на да лё кія 
ад яго: ка рэн ных га ра джан, якія, 
мо жа, і на вёс цы ні ко лі не бы-
лі. Тым не менш яны пра яў ляць 
да гэ та га ці ка васць. Гэ та вель мі 
каш тоў на. 

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

ПА ГЛЫБ ЛЕН НЕ Ў ТРА ДЫ ЦЫЮ
ЧАМУ НЕ ВАРТА ЗАБЫВАЦЬ ПРА СВАЮ КУЛЬТУРНУЮ СПАДЧЫНУ

Для та го, каб раз маў ляць пра за ха ван не 
эт на-куль тур най спад чы ны на ват і на го да 

спе цы яль ная не па трэб на. Зда ец ца, для 
бе ла ру саў гэ тая тэ ма заўж ды ак ту аль ная. 

Вар та толь кі вый сці на ву лі цу ды па слу-
хаць, на якой мо ве лю дзі раз маў ля юць. 

Што ўжо ка заць пра тра ды цый ную му зы-
ку, адзен не, на огул мас тац тва.

Вя ча слаў КА ЛА ЦЭЙ, лі дар пост фольк-
гур та «Ве тах», а так са ма за гад чык ка-

фед ры эт на ло гіі і фальк ло ру Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас-

тац тва, рас ка заў пра ад ну сен са цый ную 
зна ход ку, бе ла рус кія эт на-фес ты ва лі ды 

на шых спе ва коў уз роў ню Ша ля пі на. А 
так са ма па раз ва жаў пра тое, ча му на бе-
ла рус кай куль ту ры па куль так і не на ву-

чы лі ся за раб ляць, як вы ха ваць но вае па-
ка лен не са праўд ных бе ла ру саў і вяр нуць 

ду ду ў по бы та вы ўжы так.

Бу дзем шчы ры мі: усё, што «ні жэй 
по яса», ар га ні зоў ва ец ца аў та ма тыч на, 
та му, што лю дзі бія ла гіч на на гэ та 
за ры ен та ва ны, а да та го, што звя за на 
з ду хоў ны мі з'я ва мі, больш скла да на 
пры цяг нуць ува гу.
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Да нас у рэ дак цыю прый шоў лiст ад Ана то ля 
Пяр халь ска га, якi пi ша: «Я ўваж лi ва са чыў за 
руб ры кай «Бе ла рус кiя шля хец кiя гер бы» i ў 
апош нiх ну ма рах га зе ты знай шоў проз вi шча 
Пяр халь скi — герб «Ка лум на». Звяр та ю ся да 
вя ду ча га руб ры кi: «Маг чы ма, вы ве да е це, 
дзе жы ве род Пяр халь скiх?»

Ула дзi мiр Кру коў скi ад каз вае:
— Пра сён няш нiх Пяр халь скiх з Ма ла дзе чан-

ска га ра ё на ды з iн шых мяс цiн Бе ла ру сi мне нi чо га 
не вя до ма. Што ты чыц ца гiс та рыч ных звес так, то, як 
па ве да мiў мне Ула дзi слаў Вя роў кiн-Ша лю та (суд дзя 
вы вод ны Бе ла рус ка га згур та ван ня шлях ты, най-

больш да свед ча ны ў пы тан нях шля хец кай ге не а ло гii 
i ге раль ды кi), па звест ках Дэ парт амен та ге роль дыi 
Ра сiй скай iм пе рыi, Пяр халь скiя ва ло да лi ма ёнт ка мi ў 
Дзiс нен скiм па ве це (гер ба «Пяр ха ла»), у Бе рас цей-
скiм па ве це (гер ба «По баг») i ў Га ра дзен скай гу бер нi 
(гер ба «Руд нi ца», ён жа «На ступ»). Ка лi да даць яшчэ 
Пяр халь скiх гер ба «Ка лум на», то вi даць, што гэ та 
да во лi раз га лi на ва ны род. Каб вы свет лiць, з якой 
вы га лi ны, трэ ба ве даць да рэ ва лю цый на га прод ка 
па пра мой лi нii i мес ца яго пра жы ван ня. А та ды ўжо 
звяр тац ца да спе цы я лiс таў На цы я наль на га гiс та-
рыч на га ар хi ва РБ. Зы чу пос пе хаў у «вы рошч ван нi» 
ра да вод на га дрэ ва!

Ге раль дыч ная ка лек цыяГе раль дыч ная ка лек цыя  ��

ГО НАР РА ДА ВО ДУ

«Вой, ха чу, ха чу!..» Я ледзь стрым-
лі ва ла ся бе, каб не па ды сці і не кі-
нуц ца пры мя раць іль ня ную ка шу лю. 
На ват на ад лег лас ці бы ло зра зу ме ла: 
ёсць у ёй тое, чым не мо жа кра нуць 
ні вод ная мод ная су час ная шмот ка 
— дух. Мо та му, што ней кую вель мі 
ад мыс ло вую вы шыў ку вы ка рыс та-
ла май стры ха, ка лі яе ўпры гож ва ла: 
ма лю нак шчыль на за поў не ны швом, 
каб «за фар ба ваць» эле мен ты. І та кіх 
пры ваб ных рэ чаў по бач бы ло шмат 
— руч ні кі, по сціл кі, спад ні цы, ан да-
ра кі... Усё пры ве зе на з экс пе ды цыі 
Сту дэнц ка га эт на гра фіч на га та ва-
рыст ва ў Го рац кі ра ён Ма гі лёў скай 
воб лас ці.

А па слу ха ла ўдзель ні каў, дык коль-
касць «ха чу» пе ра вы сі ла ўсе маг чы мас ці 
га рад ско га жы ха ра: не, та кое не ку піш. 
Гэ та мож на толь кі ад шу каць — як скарб, як 
каш тоў насць, якую мож на, вя до ма, збе раг-
чы, сха ваў шы ад ва чэй. Вось толь кі ў гэ тых 
каш тоў нас цяў ёсць на ка на ван не — яны 
ства ра лі ся для ва чэй (каб тыя, хто гэ та 
но сіць, ра да ва лі тых, хто на іх гля дзіць), а 
зна чыць, па він ны пра цяг ваць ра да ваць. Не 
толь кі як цу да-тво ры вяс ко вых май стрых, 
але і як рэ чы, якія мож на вы ка рыс тоў ваць 
і ця пер. Ве даць толь кі, як...

Дык жа і едуць па гэ та. Тыя, да ка го пры-
яз джа юць, зда ец ца, толь кі і ча ка юць, з кім 
па дзя ліц ца тым, што ве да юць і ўме юць ра-
біць. Скарб са бра ны ба га ты: пад ан ні, ле ген-
ды, аб ра ды, ве ра ван ні, пес ні, ра мёст вы...

ПЕ РА ДА ЧА АГНЮ
Мяс цо выя лю дзі ў пер шыя ж дні здзі-

ві лі тым, што бы лі не ве ра год на ад кры тыя 
для гу та рак, ад ра зу га то выя за спя ваць, па 
пер шай жа прось бе, на ват «цяж кае» па-
ха валь нае га ла шэн не пра дэ ман стра ваць. 
На огул не ча ка на шмат спя ва лі ў гэ тым ра-
ё не: ні ко га не трэ ба бы ло «рас круч ваць» 
на пес ні. У вы ні ку за пі са на шмат ма тэ ры я-
лу, які змо гуць по тым вы ка рыс таць фальк-
лор ныя гур ты. Ды і прос та так вы ву чыць і 
спя ваць мож на. Так тан чыць, як у Го рац кім 
ра ё не, ця пер не праб ле ма. Ма ла та го, што 
ру хі асоб ныя за сво і лі прос та на мес цы, дык 
гэ тыя ру хі яшчэ бы лі пад гар мо нік! На ват 
два гар ма ніс ты су стрэ лі ся пад час экс пе-
ды цыі. Дзе ля та го, каб ад ра зу пе ра няць іх 
му зыч ную ма не ру, спе цы яль на вы клі ка лі з 
Мін ска на да па мо гу Аляк сея Кру коў ска га, 
які вы сту пае з ка пэ лай.

Але ж яшчэ вель мі ці ка вы пласт не ма-
тэ ры яль най куль ту ры — аб ра ды.

— Вя сель ны аб рад за пі са ны до сыць 
поў на, — дзе ліц ца ўра жан ня мі Але на Ляш-
ке віч. — Не праб ле ма яго ад на віць, ка лі 
бу дзе іні цы я ты ва з ра ё на. На прык лад, у 
Мін скім ра ё не Ра каў скі цэнтр фальк ло ру 
пра па нуе па слу гі для ма ла дых: цал кам 
за бяс печ вае пра вя дзен не вя сель на га аб-
ра ду згод на з тра ды цы яй. У на шым та-
ва рыст ве так са ма дзяў ча ты пра па ну юць 

пра вя дзен не вя сель на га аб ра ду на пэў ным 
ва каль ным ма тэ ры я ле. Для Го рац ка га ра-
ё на на шы на пра цоў кі маг лі б стаць доб рай 
пад ста вай для пе рай ман ня тра ды цый.

А бы ла яшчэ не ка лі і свая са цы яль ная 
куль ту ра. З ча го, на прык лад, на ра дзіў ся звы-
чай «прый сці на пя чон ку», пра які да ве да лі ся 
ў вёс цы Шы ша ва? Ка лі гас па дар за бі ваў 
ка бан чы ка, то су се дзі (уся вёс ка прак тыч на) 
маг лі прый сці да яго на све жы ну. У вы ні ку ад 
ка бан чы ка ў гас па да ра маг ла за стац ца ад-
на тра ці на... Ця пер тра ды цыя не мае та ко га 
бы та ван ня. А ра ней жа за пра ша лі не толь кі 
на све жы ну — і на мёд све жа вы гна ны, на 
яга ды, якія з ле су толь кі пры нес лі, на яб-
лы кі. Та кія аб ра ды, ад зна ча юць да след чы-

кі з та ва рыст ва, асаб лі ва ха рак тэр ныя для 
ўсход няй Ма гі лёў шчы ны. Яны аб' яд ноў ва лі 
на ней кі пе ры яд ча су вяс ко вую гра ма ду. Гэ та 
пра цяг тра ды цый брат чы ны — фор мы са ма-
ар га ні за цыі вяс ко вай аб шчы ны. Ла дзі лі ся 
бя се ды, гу ля лі адзін год у ад ной вяс ко вай 
ха це, дру гі — у дру гой. Так са ма аб ра ды пе-
ра но су свеч кі, пра якія па мя та юць у Го рац кім 
ра ё не, і «пя чон кі» — рэшт кі ка лек тыў ных 
аб ра даў вяс ко вай аб шчы ны: ра зам ляг чэй 
і ве ся лей бы ло жыць.

Мо жа, та му так цёп ла ма ла дых да след-
чы каў і су стрэ лі лю дзі: на го да спя ваць, 
тан ца ваць ра зам. Атрым лі ва ец ца жы вы 
аб мен. Пе рай ман не на род ных тра ды цый 
у дзе ян ні. Пе ра да ча агню...

ЧЫР ВО НА-ЧОР НАЕ 
НА БЕ ЛЫМ

І час та — са праў ды пе ра да ча, ка лі га-
вор ка вя дзец ца пра ма тэ ры яль ныя ўзо ры 
на род най куль ту ры. Аль бо на быц цё. Ка шу-

ля, якая вы лу ча ла ся ся род пры ве зе ных з 
экс пе ды цыі рэ чаў, ста ла са мым пер шым 
ма тэ ры яль ным аб' ек там, які знай шлі сту-
дэн ты. І та кія яны ўжо да свед ча ныя ста лі 
ў асаб лі вас цях вы шы вак, што зра зу ме лі 
ад ра зу: та ко га яшчэ не бы ло. У Го рац кім 
ра ё не ў «жа но чых» ра мёст вах на огул вя-
лі кае ба гац це: тут су стра ка ец ца і геа мет-
рыч ная вы шыў ка, і вы шыў ка глад дзю, у 
больш поз ніх вы ра бах — рас лін ныя ўзо ры 
чыр во на-бе лай га мы і ка ля ро выя, а то і іх 
спа лу чэн не. Тут сыш лі ся роз ныя тэх ні кі і 
ка ля ро выя га мы. Тра ды цый ная чыр во на-
чор ная вы шыў ка про ця гам ці кры жы кам, 
а мо гуць так са ма су стрэц ца роз ныя тэх ні кі 
ў ад ным вы ра бе.

— Што ўра зі ла, дык раз на стай насць вя-
за ных шы дэл кам ка рун каў — па іх мож на 
ра біць асоб ную вы ста ву, бо кож ны руч нік і 
фар тух імі ўпры го жа ны, — Ган на Якуш га-
то ва па ка заць пры кла ды роз ных ка рун каў, 
якія ні ко лі не паў та ра лі ся. — Ры са гэ та га 
рэ гі ё на — ку ма чо выя ўстаў кі на кан цах 
руч ні коў, так са ма аздоб ле ныя ка рун ка мі. 
Пры шы ва лі ся ка рун кі і крам ныя, не толь кі 
са ма роб ныя.

Па ясы, аб ру сы, по сціл кі, эле мен ты воп-
рат кі... Дзяў ча там, якія асвой ва юць ткац-
тва і ін шыя жа но чыя ра мёст вы, бу дзе што 
вы ву чаць. Ды ў му зеі Го рац кім да лі маг чы-
масць па гля дзець на асаб лі вас ці адзен ня 
— мо жа, бу дзе маг чы масць са мім штось ці 
па доб нае ства рыць на мяс цо вы ма нер. На-
ват свая тра ды цыя за вяз ван ня і на шэн ня 
на міт кі тут бы ла!

Але асаб лі вую ўва гу сту дэн так пры цяг-
ну ла ад на рэч з жа но ча га гар дэ ро бу: са ян 
(са ра фан) — ха рак тэр нае для гэ та га ра ё на 
адзен не, бо тут па меж жа са Сма лен скай 
воб лас цю.

А ГА ВОР КА — ЗА СТА ЛА СЯ...
Па меж ныя рэ гі ё ны для экс пе ды цый 

Сту дэнц кае эт на гра фіч нае та ва рыст ва 
вы бі рае на ўмыс на. Бы ва лі экс пе ды цыі і 
па цэнт раль най Бе ла ру сі, але ка лі ехаць, 
то так, каб бы ло больш ка рыс ці. Ёсць тут 
сэнс: на па меж жы хут чэй зні ка юць на цы-
я наль ныя асаб лі вас ці. Але не толь кі гэ та 
ста ла пры чы най та кіх ванд ро вак. Як пра ві-
ла, на ву коў цы, да след чы кі за дзяр жаў ную 
мя жу ў асноў ным не ез дзяць. Ад па вед на, 
пра цу юць там да след чы кі ін шых кра ін, і іх 
на быт кі нам амаль не да ступ ны. Сту дэн ты 
ў сва іх экс пе ды цы ях ад на ча со ва імк нуц ца 
пра вес ці да сле да ван ні тэ ры то рый з ад ва-
рот на га бо ку мя жы. Бы ва лі экс пе ды цыі на 
бе ла рус ка-лат вій скае па меж жа ці бе ла рус-
ка-ра сій скае ка ля Пскоў скай воб лас ці. Сё-
ле та ўда ло ся не каль кі дзён па пра ца ваць 
на Сма лен шчы не, у Крас нен скім ра ё не.

— У ад дзе ле куль ту ры Крас нен ска га 
ра ё на нас су стрэ лі цёп ла, але ў іх толь кі 
па чы на ец ца пра ца — но выя лю дзі ў ад-
дзе ле, — рас па вя дае Ба рыс Шчу ка. — На-
са мрэч яны за ці каў ле ны ў куль тур ным су-
пра цоў ніц тве, у за пра шэн ні на фес ты ва лі, 
у аб ме не ма тэ ры я ла мі. Чым гэ та ці ка ва 

нам? Па-пер шае, жы ха ры Крас нен ска га 
ра ё на, якіх мы апыт ва лі, раз маў ля юць на 
ўсход не бе ла рус кім дыя лек це. І пес ні ў іх 
ад па вед ныя (у пе сен ным фальк ло ры, як 
вя до ма, мо ва больш ар ха іч ная). Не здар ма 
пе ра піс 100-га до вай даў ні ны па ка заў, што 
90 пра цэн таў жы ха роў тых мяс цін за пі са лі 
ся бе бе ла ру са мі. Ця пер вяс коў цы амаль 
ужо бе ла ру са мі ся бе не лі чаць, вось толь кі 
га вор ка за ста ла ся...

Па меж ныя ра ё ны Пскоў скай і Сма лен-
скай аб лас цей — гэ та част ка бе ла рус ка га 
эт на гра фіч на га арэ а ла, та кое па цвяр джэн-
не зна хо дзяць сту дэн ты пад час экс пе ды-
цый. У 1930 го дзе гэ тыя тэ ры то рыі маг лі 
да лу чыць да Бе ла ру сі: рых та ва ла ся чац-
вёр тае ўзбуй нен не БССР, і экс пе ды цыя 
Ін бел куль та ў тыя га ды вы зна ча ла бу ду чыя 
ме жы. Ка лі да след чы кі вяр ну лі ся, то ўсе 
яны бы лі арыш та ва ны. Зем лі за ста лі ся ў 
скла дзе Ра сіі. Але стра ціць кан так ты з іх 
жы ха ра мі — гэ та зна чыць збяд ніць ся бе. А 
яшчэ важ на — пад тры маць іх: ёсць прак-
ты ка ма тэ ры я лы экс пе ды цый ці іх ко піі пе-
ра да ваць у тыя мяс ці ны, дзе яны са бра ны. 
Каб там быў пра цяг.

ЖЫ ВАЯ СФЕ РА
Кож ны ра ён атры мае са бра ныя ма тэ-

ры я лы ці іх ко піі пас ля пэў най апра цоў кі, у 
тым лі ку і вяс ко выя клу бы. Гэ тыя ма тэ ры я-
лы мо гуць быць ка рыс ны мі су пра цоў ні кам 
уста ноў куль ту ры, ці ка вы мі сту дэн там, на-
ву коў цам, якія пі шуць пра цы па гэ тым рэ гі-
ё не, школь ным на стаў ні кам, края знаў цам. 
Па паў ня ец ца свой ар хіў і схо ві шча — яны 
ад кры тыя для ўсіх, хто ці ка віц ца. Ёсць дзе-
ля ча го ру піц ца.

— Экс пе ды цыі мы ла дзім даў но, з 1998 
го да яны ста лі што га до вы мі і сіс тэ ма тыч-
ны мі. Нам па трэб ны бы лі зно сі ны з людзь-
мі, якія за ста юц ца нось бі та мі тра ды цый най 
бе ла рус кай куль ту ры. Ін фар ма цый ны го-
лад не маг лі за да во ліць біб лі я тэ кі ці пра ца 
з ар хі ва мі. У мо ла дзі, якая вы бра ла на род-
ную куль ту ру сва ёй сіс тэ май каш тоў нас-
цяў, бы ла па трэ ба ў жы вой ка му ні ка цыі з 
нось бі та мі куль ту ры дзе ля фар міра ван ня 
свай го све та по гля ду. Боль шасць з нас вы-
рас лі ў га рад скіх умо вах, і мы ад чу лі, што 
ад быў ся раз рыў па між па ка лен ня мі: ад но, 
два па ка лен ні вы па лі з лан цу га пе ра ем нас-
ці. Але ха це ла ся спаз наць тое са праўд нае, 
што ёсць у на род най куль ту ры, — га во-
рыць кі раў нік ар га ні за цыі Аляк сей Глуш ко. 
— Для нас тра ды цый ная куль ту ра не толь кі 
аб' ект да сле да ван ня, але і жы вая сфе ра, 
якая па тра буе да лі кат най пад трым кі і пе ра-
ем нас ці. Мы ся бе з пэў на га ча су ўсвя до мі лі 
пе ра ем ні ка мі. Мо ладзь едзе ў экс пе ды цыю 
па жыц цё вы до свед, па муд расць.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Пе рай маль ні кі на род най куль ту ры едуць у глы бін ку

КК  �� а ра ніа ра ні

Па ва жа ныя ама та ры даў ні ны, 
края знаў цы! Як і абя ца лі, на 
па чат ку ве рас ня мы пад во дзім 
вы ні кі на ша га кон кур су. У рэ-
дак цыю прый шло да во лі шмат 
ліс тоў пра не вя лі кія мяс тэч кі, 
сла ву тых асоб, ад мет ныя гіс-
та рыч ныя па дзеі ў жыц ці рэ-
гі ё наў. Леп шае з на пі са на га 
тра пі ла на ста рон кі га зе ты.
Бы ло над звы чай пры ем на пас-

ля пуб лі ка цый тэкс таў атрым лі ваць 
ва шы ўдзяч ныя вод гу кі, сло вы пра 
тое, што вы ўсёй вёс кай ці ра ё нам 
скуп ля е це га зе ту, каб пра чы таць і, 
пэў на, за ха ваць на доў гі час сло вы 
пра да ра гія вам мес цы.

Каб пры няць ра шэн не, хто ж 
ака заў ся най леп шым у гэ тым 
кон кур се, бы ло склі ка на журы. 
Вы зна ча ны тры най леп шыя 
тэкс ты і аў та ры — гэ та «За гад-
ка ста ро га до ма, або Як у Ба ра-
на ві чах ура та ва лі Піл суд ска га» 
Тац ця ны Грын ке віч, «Царк ва... 

ста ла мос там» Соф'і Ку сян ко-
вай і «Лет ні кі для ба га це яў. У 
Ма ёнт ку» Ма рыі Храм люк. Па-
ва жа ныя аў та ры, кож ны з вас 
узна га родж ва ец ца ад ным з трох 
вя лі кіх ілюст ра ва ных аль бо маў 
вы да вец тва «Бе ла рус кая Эн цык-
ла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі». Гэ-
та «По лацк. 1150», «Д. Стру каў. 
Аль бом ма люн каў. 1864—1867» і 
«Бе ла ру сы ў фо та здым ках Іса ка 
Сер ба ва. 1911—1912». Про сім 
пе ра мож цаў звя зац ца з рэ дак-
цы яй (тэлефон 8 017 292 31 21, 
Ніна Шчарбачэвіч, вядучая твор-
чага праекта «Ігуменскі тракт»), 
каб да мо віц ца пра атры ман не 
гэ тых каш тоў ных вы дан няў і па-
да рун каў ад га зе ты «Звяз да». 
Ура чыс тае ўзна га родж ван не ад-
бу дзец ца ў рэ дак цыі га зе ты.

Ад нак на гэ тым мы не бу дзем 
ста віць кроп ку. На ша гіс то ры ка-
куль тур ная спад чы на, ва шы, з 
лю боўю да сва ёй ма лой ра дзі мы 

зроб ле ныя да сле да ван ні, па він ны 
да хо дзіць да шы ро ка га кола чы та-
чоў. Та му кон курс «Мяс ці ны, зні-
та ва ныя з ду шой» пра цяг ва ец ца. 
Як і ра ней, ра бо ты да сы лай це на 
паш то вы ад рас га зе ты: г. Мінск, 
вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а, га зе та 
«Звяз да» або на элект рон ны ад-
рас: іgumenskі@maіl.ru з пазнакай 
«Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой». 
Аб' ём тэкс таў — да 5 ты сяч зна-
каў. Пад вя дзен не вы ні каў бу дзе 
пры мер ка ва на да на ступ на га Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства.

Да ра гія на шы чы та чы і аў та ры! 
Мы бу дзем ра ды атры маць ва шы 
но выя ра бо ты. Нас ці ка віць тое, 
што знай шлі, да ве да лі ся ме на ві та 
вы. І не за будзь це ся рас ка заць, 
ча му гэ тыя мяс ці ны ці асо бы зні-
та ва ныя з ва шай ду шой, якія яе 
стру ны за кра нае тое, пра што вы 
пі ша це. Бу дзем ра зам ад кры ваць 
гіс то рыю на шай кра і ны і для ся бе, 
і для сва іх зем ля коў.

Мяс ці ны, зні та ва ныя з ду шойМяс ці ны, зні та ва ныя з ду шой  ��

Кнігі «Бе ла рус кай Эн цык ла пе дыі 
імя Петруся Броўкі» знай шлі сва іх ула даль ні каў

Ад першай асобыАд першай асобы  ��

Ка лі біз нес ме ны да юць гро шы 
на раз віц цё эт ніч на га мас тац тва, 
ім павінны зні жаць па дат ка аб кла дан не.

МО ДА НА «ЭТ НА»


