
Спа чат ку ка лек тыў скла даў ся з трох ча ла-
век, якія ме лі му зыч ную аду ка цыю і ва ло да лі 
іг рой на на цы я наль ным укра ін скім му зыч ным 
ін стру мен це — бан ду ры. З ча сам склад ка лек-
ты ву па вя лі чыў ся: бы лі ўтво ра ны ва каль ная і 
ін стру мен таль ная гру пы. Рэ пер ту ар ан самб ля 
«Вербиченька» скла да юць укра ін скія і бе ла рус-
кія пес ні. Бан ду рыст кі не ад ра зу атры ма лі пры-
знан не, але ж ця пер іх доб ра ве да юць і час та 
за пра ша юць на са мыя роз ныя свя ты.

— Ха ця ў ка лек ты ве толь кі тры эт ніч ныя ўкра-
ін кі, ас тат нія чле ны ка лек ты ву спраў ля юц ца — у 
тым лі ку з укра ін скай мо вай, якая мае свае 
асаб лі вас ці «мяк ка га» вы маў лен ня, — га во рыць 
На тал ля Аляк санд раў на. — Ка лі спя ва ем па-
ўкра ін ску, мы вы праў ля ем бе ла рус кі ак цэнт. Ён 
ёсць як ка лісь ці быў мой укра ін скі — пры тым, 
што я імк ну ла ся доб ра спя ваць бе ла рус кія пес ні 
і ста ран на асвой ва ла пра віль нае вы маў лен не 
«ў». Не ад ра зу, але ж атры ма ла ся.

На тал лі вель мі па да ба ец ца ат мас фе ра Рэс-
пуб лі кан ска га фес ты ва лю на цы я наль ных куль-
тур у Грод не. На род ны ка лек тыў «Вербиченька» 
пры мае ў ім удзел з 2002 го да і прак тыч на кож ны 
раз ста но віц ца лаў рэ а там. Гэ та не вы пад ко ва, бо 
спе цы я ліс ты на зы ва юць іх уз ро вень вы ка нан ня 
не інакш як «шы коў ны».

Фес ты валь — сур' ёз нае ме ра пры ем ства, для 
ўдзе лу ў якім твор чым ка лек ты вам не аб ход на 
бы ло прай сці ра ён ныя і аб лас ныя ад бо рач ныя 
ту ры. Вет каў скі ка лек тыў з го на рам прад стаў-
ляе свой род ны го рад і Го мель шчы ну ўво гу ле. 
Трэ ба ад зна чыць, што сё ле та яе бу дзе прэзента-
ваць твор чая дэ ле га цыя ў скла дзе прад стаў ні коў 
14 на цы я наль нас цяў. Год ад го да іх коль касць 
па вя ліч ва ец ца, як і коль касць на мі на цый, у якіх 
бу дуць здзіў ляць гле да чоў.

Пры нам сі, аб на віч ках Рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур з Го мель-

шчы ны. Сё ле та анг лі чан у Грод не прад ста віць 
ся мей ны ду эт з Ра га чо ва — Але на і Джон Нат. 
Вы ка нан нем гру зін ска га тан ца па спра буе ўсіх 
здзі віць Хрыс ці на Цер га ла ва. Італь ян ская пес-
ня пра гу чыць з вус наў вась мі га до ва га Ра фа э-
ля Па па дыя. Ма ры на Шчар ба ко ва, якая бу дзе 
прад стаў ляць цы ган скую ды яс па ру, пад рых та-
ва ла свае ўні каль ныя мас тац кія ску ра ныя вы-
ра бы, крым скі та та рын Лен мар Асма наў бу дзе 
дэ ман стра ваць на цы я наль ную кух ню свай го 
на ро да. А Зай на буд дзін Аб ду ла еў за пэў ні вае, 
што ўсіх здзі віць сва ім пры го жым уз бек скім 
стро ем.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
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На ра дзі ла ся Ла ле (да рэ чы, на 
бе ла рус кую мо ву яе імя пе-
ра кла да ец ца як «мак») у Бе-
ла ру сі. Дзяў чы на скон чы ла 
Сла бад скую сель скую шко лу, 
у якой усе прад ме ты вы кла-
да лі на бе ла рус кай мо ве. Ла ле 
яшчэ ве дае фран цуз скую, ня-
мец кую, араб скую, іран скую і 
ўкра ін скую мо вы. Пер шыя дзве 
з пе ра лі ча ных ву чы ла ў шко ле, 
ас тат нія вы ву чы ла са ма.

— Мае баць кі пе ра еха лі на па ста ян-
нае мес ца жы хар ства з Азер бай джа на 
ў Бе ла русь у 1991 го дзе, ка лі па ча лі-
ся сум на вя до мыя па дзеі ў На гор ным 
Ка ра ба ху. А ўжо праз не каль кі га доў 
у Шар каў шчын скім ра ё не на ра дзі лі ся 
мой брат Іль яс і я. У вы ні ку я — бе ла-
рус кая азер бай джан ка, — рас каз вае 
пры га жу ня.

Па вод ле яе слоў, баць кі не шка ду-
юць аб тым, што на ша краіна ста ла 
для іх дру гім до мам. Па жа да лі па-
ся ліц ца ме на ві та ў Бе ла ру сі, бо тут 
слу жыў у ар міі дзя ду ля Ла ле і Іль я са 
Мур сал Гу лі еў, жы лі зна ё мыя…

Бе ла ру сы су стрэ лі пе ра ся лен цаў з 
да лё кай кра і ны вель мі гас цін на: кі раў-
ніц тва кал га са «Іск ра» — ця пер ААТ 
«Ва сю кі» — вы дзе лі ла жыл лё, зям лю 
і ка ро ву. Доў га не за цяг ва ю чы, улад-
ка ва лі на пра цу.

Друж ная азер бай джан ская сям'я 
ў вёс цы ні чым не ад роз ні ва ец ца ад 
ін шых. Хі ба што Гу лі е вых ча сам ста-
вяць у прык лад. Іх дом — адзін з са-
мых пры го жых, пад во рак заў сё ды 
да гле джа ны. Тры мае сям'я аж трох 
ка роў, сві нак і ку рэй. Ага род дае доб-

ры ўра джай. У іх до ме заў сё ды ра ды 
гас цям.

Ла ле цу доў на спя вае як на род най 
азер бай джан скай, ту рэц кай (яе даль-
нія сва я кі — тур кі), так і на бе ла рус кай 

і рус кай мо вах. З бе ла рус кіх вы ка наў-
цаў вель мі лю біць Ан жэ лі ку Агур баш. 
Збі ра ец ца вы ка наць у Грод не яе пес ню 
«Бе лая Русь». Ла ле мае доб ры во пыт 
вы ступ лен няў: у шко ле, ка ле джы…

Вя до ма, як мож на браць удзел у 
фэс це на цы я наль ных куль тур і не па-
час та ваць стра ва мі на цы я наль най 
азер бай джан скай кух ні? Тым больш 
што Ла ле цу доў на ку ха рыць, як і яе 
ма ма. Зем ля кам з Шар каў шчын ска-
га ра ё на, якім па шан ца ва ла па каш-
та ваць на смак іх стра вы, вель мі па-
да ба юц ца до лма (на гад ва юць на шы 
га луб цы. — Аўт.) і са лод кая па хла ва.

Удзел у гро дзен скім фэс це для Ла-
ле — маг чы масць прад ста віць куль ту-
ру і тра ды цыі азер бай джан ска га на-
ро да. Яна даў но ха це ла на свае во чы 
па ба чыць адзін з най пры га жэй шых 
га ра доў на шай кра і ны, па зна ё міц ца 
з ці ка вы мі людзь мі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Укра ін цы, што жы вуць у Бе ла ру сі, 
акра мя агуль ных з на мі рэ лі гій ных 
і гра ма дзян скіх святаў, ад зна ча юць 
Дзень не за леж нас ці Укра і ны 
(24 жніў ня), Дзень са бор нас ці 
(22 сту дзе ня), Дзень на ра джэн ня 
Та ра са Шаў чэн кі, Дзень вы зва лен ня 
Укра і ны, Дзень ма ці.
Най больш шы ро ка з гэ тых святаў 
ад зна ча ец ца Дзень на ра джэн ня 
Та ра са Шаў чэн кі, які для кож на га 
ўкра ін ца зна чыць больш, чым 
прос та пісь мен нік. Яго імя даў но 
ста ла свое асаб лі вым сім ва лам 
на цы я наль най куль ту ры.
Укра ін ская кух ня здаў на сла віц ца 
ся род сла вян скіх кух няў, а не ка то рыя 
стра вы (на прык лад, бар шчы і ва рэ ні кі) 
вя до мы ва ўсім све це. Як, да рэ чы, і 
ўкра ін скія пам пуш кі. Уво гу ле ўкра ін цы 
лю бяць вы ра бы з цес та: па ля ні цы, 
га луш кі, шу лі кі, ле міш кі, гра ча ні кі, 
вер гу ны...

Азер бай джан цы, якія 
жы вуць у на шай кра і не, 
апроч бе ла рус кіх святаў 
заў сё ды ад зна ча юць 
на цы я наль ныя:Дзень 
Рэс пуб лі кі (28 мая), 
Дзень на цы я наль на га 
ра та ван ня 
азер бай джан ска га 
на ро да (15 чэр ве ня), 
Дзень дзяр жаў най 
не за леж нас ці 
(18 каст рыч ні ка), 
Дзень Дзяр жаў на га 
сця га (9 ліс та па да), 
Дзень Кан сты ту цыі 
(12 ліс та па да),
Дзень на цы я наль на га 
ад ра джэн ня 
(17 ліс та па да), 
Дзень са лі дар нас ці 
азер бай джан ска га све ту 
(31 снеж ня).
Вя лі кую ро лю ў жыц ці 
азер бай джан цаў 
ады гры ва юць 
і рэ лі гій ныя свя ты — 
Кур бан-Бай рам, 
Ура за-Бай рам,
Ашу ра і На ўруз.

ШЫ КОЎ НЫЯ
БАН ДУ РЫСТ КІ 
Яшчэ ў кан цы 1990-х, ка лі ў Кры ме ста ла вель мі 
не спа кой на жыць, На тал ля Як са з ма лень кім дзі цем
на ру ках вы ра шы ла па кі нуць род ную зям лю 
і пе ра ехаць у Бе ла русь
За бы ваць пры гэ тым свае ўкра ін скія 
ка ра ні не збі ра ла ся, і та му ў Вет цы, 
ку ды пе ра бра ла ся на па ста ян нае 
мес ца жы хар ства і пра цы (у До ме 
куль ту ры), прак тыч на ад ра зу 

за сна ва ла ка лек тыў «Вербиченька». 
Да рэ чы, та кую ж наз ву ка лісь ці меў 
і яе му зыч ны ан самбль у Кры ме. Так, 
у 40 га доў, па ча ла ся яе но вая кар' е ра 
на бе ла рус кай зям лі.

«БЕ ЛАЯ РУСЬ»
АД АЗЕР БАЙ ДЖАН КІ

ЛА ЛЕ 

НА ФЕС ТЫ ВА ЛІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ 
КУЛЬ ТУР У ГРОД НЕ 
ШАР КАЎ ШЧЫН СКІ РА ЁН 
БУ ДЗЕ ПРАД СТАЎ ЛЯЦЬ 
АЗЕР БАЙ ДЖАН КА
ЛА ЛЕ ГУ ЛІ Е ВА 

Удзел у гро дзен скім фэс це 
для Ла ле — маг чы масць 
прад ста віць куль ту ру 
і тра ды цыі азер бай джан ска га 
на ро да. Яна даў но ха це ла 
на свае во чы па ба чыць адзін 
з най пры га жэй шых га ра доў 
на шай кра і ны, па зна ё міц ца 
з ці ка вы мі людзь мі.

Фес ты валь — сур' ёз нае ме ра пры ем ства, 
для ўдзе лу ў якім твор чым ка лек ты вам 
не аб ход на бы ло прай сці ра ён ныя 
і аб лас ныя ад бо рач ныя ту ры. Вет каў скі 
ка лек тыў з го на рам прад стаў ляе свой 
род ны го рад і Го мель шчы ну ўво гу ле.

На род ны ан самбль бан ду рыс таў «Вербиченька».

Ла ле з ма май.

Па вод ле вы ні каў пе ра пі су 2009 го да, 83,7% жы ха роў на шай 
кра і ны — бе ла ру сы, 16,3% на сель ніц тва прад стаў ля юць
больш за 140 на цы я наль нас цяў.


