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Раздзел  І.З НАГОДЫ: БЕРАГІНІ   20 ГАДОЎ, РАЗВІЦЦЁ ФЕСТЫВАЛЬНАГА ФАЛЬКЛОРНАГА РУХУ

Антаніна  АБРАМОВІЧ
(в. Старая Мётча, Барысаўскі раён)

НАЗАЎЖДЫ Ў ПАМЯЦІ І Ў СЭРЦЫ«Дзве «Берагіні» – адзін лёс». І гэта не проста крылаты выраз. На працягу дваццаці гадоў і рудабельскі фестываль, і мётчанскі фальклорны гурт з адной і той жа назвай ідуць побач. У іх розныя маштабы існавання, але адзіны напрамак, закладзены ў прынцыпах дзейнасці. Ды ці можа быць інакш, калі абедзве «Берагіні» заснаваны адным чалавекам-творцам, улю-бёным у традыцыйную беларускую культуру і назаўжды адданым ёй. Яго імя даўно стала сімвалам вернасці народнаму мастацтву, сімвалам нястом-най працы дзеля захавання яго традыцый. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» ў Акцябрску – таму неаспрэчны доказ.Створанае за дваццаць гадоў існавання гэтага ўнікальнага фестывалю не проста ўражвае – яно прымушае здзіўляцца і захапляцца добрай энергіяй людзей, якія верна і самааддана працуюць дзеля захавання чысцюткай крыніцы беларускай душы, беларускага духу – народнай мастацкай твор-часці.Даўно выраслі і самі сталі бацькамі тыя дзеці, што былі першымі берагінцамі – пераемнікамі мясцовых мастацкіх традыцый. Яны тады і не здагадваліся аб сваёй вялікай місіі. Спаборнічалі ў конкурсах танцавальных пар, апавядалі казкі і былічкі, вадзілі карагоды, спявалі бабуліны песні, выразалі адмысловыя выцінанкі. Радаваліся дыпломам і падарункам, пісалі ўспаміны аб перажытым. Хадзілі ў фальклорныя вандроўкі, пераймалі і засвойвалі новыя і новыя творы. Вучыліся параўноўваць танцавальныя і спеўныя традыцыі вёсак-суседзяў, заўважаць агульнае, вылучаць адмет-насці. Вучыліся іграць на музычных інструментах, ткаць паясы, вышываць узоры і арнаменты, вязаць карункі. Вучыліся слухаць старых людзей і пава-жаць іх за тое, што праз цяжкія гады яны збераглі ўспаміны пра перажытае, 
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што ахвотна дзеляцца гэтымі ўспамінамі. Удзельнічалі ў чытаннях і кан-ферэнцыях, імкнучыся расказаць пра сваю сям’ю, свой род, сваю вёску, пра яе гісторыю, пра яе людзей. Ездзілі з канцэртамі, ладзілі выступленні ў школах і клубах, у сельскіх і гарадскіх установах адукацыі і культуры, на асфальтаваных пляцоўках і вясковых вуліцах.І ўся гэта такая аб’ёмная, рознабаковая і цікавая дзейнасць змяшчалася ў чатырох праграмных словах-лозунгах, закладзеных у аснову праекта Міколы Козенкі «Традыцыйная культура і дзеці». Словах, якія вызначылі мэту дзейнасці абедзвюх яго «Берагінь»: вывучаць, пераймаць, засвойваць, папулярызаваць. Словах, якія сталі праграмай берагінскага жыцця.А ў віры гэтага жыцця выспявала яшчэ адно важнае дасягненне берагінскага руху: фальклорная творчасць стала прыцягальным заняткам для дзяцей і моладзі не толькі на Рудабельшчыне і ў іншых рэгіёнах краіны, але і ў беларускай сталіцы. Затанцавала і Міншчына. Пачалі запальвацца дзіцячыя фальклорныя гурты-зорачкі, моладзь захапілася побытавымі танцамі і зрабіла іх сваім хобі. Завіхурыла «Мяцеліца», заскакала «Мінская кадрыля», закарагодзіла «Фальклорная талака». Загучалі «Згукі мінуў-шчыны», а пад «Ветразем» народнай музыкі паплылі ракой танцавальныя пары ў святочных беларускіх строях. І над усім – свята душы, радасць і гонар: не страцілі, захавалі, збераглі!У кожнага, хто хаця б аднойчы быў на фестывалі «Берагіня», застаюцца ў памяці незабыўныя ўражанні. Да гэтага і імкнуцца яго арганізатары. Кон-курсы, турніры, канцэрты, купальскія дзеі, магчымасць пазнаёміцца з твор-часцю шматлікіх аўтэнтычных і дзіцячых калектываў, экскурсіі, майстар-класы, «круглыя сталы», канферэнцыі, нават плаванне ў басейне…Асобнай старонкай кожнага фестывалю для нас, гуртоў-удзельнікаў, сталі выязныя канцэрты. Самі вясковыя жыхары, мы ведаем, якой падзеяй з’яўляецца для вяскоўцаў канцэрт у клубе ці доме культуры. А яшчэ ведаем, як няпроста клубным работнікам сустракаць артыстаў, асабліва калі гэта адбываецца ў летні, гарачы і ў прамым і ў пераносным сэнсе, час.У тым, што рудабельцы ўмеюць сустракаць артыстаў, мы пераканаліся даўно, яшчэ з першай, у 1999 г., «Берагіні». Але ўспаміны аб выязных кан-цэртах хацелася б пачаць з дзявятага, 2016 г., фестывалю. Нас, як калектыў са званнем «заслужаны», запрасілі на яго ў якасці гасцей. Не абцяжараныя клопатамі пра конкурсныя змаганні і перамогі, мы з задавальненнем выконвалі ролю гледачоў на конкурсах і канцэртах, былі ў музеях, наведвалі заапарк і басейн, удзельнічалі ў фальклорных мерапрыемствах. Размясцілі нас у памяшканні Валосавіцкай школы, дзе было чыста і ўтульна, дзе побач з добрасумленнай працай яе работнікаў панаваў дух вясковай прыветнасці, гасціннасці, увагі да дзяцей. Цёплыя чэрвеньскія ночы, праведзеныя ў гэтый цудоўнай вёсцы (днямі знаходзіліся ў Акцябрску), былі напоўнены таем-насцю, радасцю ад супольнага існавання, уражаннямі ад перажытых падзей.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 5У адзін з фестывальных дзён мы выехалі з канцэртам у аг. Красная Сла-бада Акцябрскага раёна. Быў спякотны летні надвячорак, але вяскоўцы, як нам здавалася, пакідалі ўсе свае палявыя і агародныя клопаты, каб урачы-ста сустрэць артыстаў каля вялікага і прыгожага, дагледжанага гаспадар-скай рукой Краснаслабодскага сельскага дома народнай творчасці. Нам, такім жа вясковым жыхарам, толькі ў статусе артыстаў, было нават няёмка ад той увагі і павагі, якую праявілі да нас краснаслабодцы. Пышны пірог – хлеб-соль, шчырыя апладысменты ў час канцэрта, цікавая экскурсія ў бібліятэку, смачная вячэра – усе падзеі гэтага дня былі напоўнены цеплы-нёй і дабрынёй. А яшчэ – высокім прафесіяналізмам людзей, якія працуюць дзеля развіцця і росквіту вёскі. Пэўна, не кожная гарадская бібліятэка можа пахваліцца такой змястоўнасцю і эстэтычнасцю, якія пануюць у Краснасла-бодскай сельскай бібліятэцы ДУК «Акцябрская раённая бібліятэка».Яе загадчык, Валянціна Васільеўна Вараб’ёва, – дасведчаны спецыяліст, які не толькі шчыруе ў сваім кніжным царстве, але і прымае непасрэдны ўдзел у тых справах, якія ладзяцца ў сельскім доме народнай творчасці. Вельмі ўразіла і тое, што ад пачатку і да канца мерапрыемства (што нячаста бывае ў наш звышімклівы час) на ім прысутнічала Антаніна Уладзіміраўна Цагельнік – кіраўнік мясцовай гаспадаркі. І не проста прысутнічала, а праяўляла жывы інтарэс да нашага калектыву, да дзяцей, да педагогаў. Распытвала пра наш край, пра нашу школу, пра нашу дзейнасць.…Калі ад’язджалі, было да слёз кранальна глядзець з акна аўтобуса на дарослых і дзяцей, на бабуль, на хлопцаў і дзяўчат, якія махалі артыстам на развітанне і запрашалі зноў прыехаць у Красную Слабаду.А вось успаміны пра наш першы выязны канцэрт, што адбыўся амаль дваццаць гадоў таму ў в. Дзербін, даўно сталі легендарнымі старонкамі гісторыі мядоцкай «Берагіні», паяднанай назаўжды з «Берагіняй» рудабель-скай.…Усё, што адбывалася тады на фестывалі, было для нас упершыню. Адзінае, у чым мелі пэўны вопыт, – гэта ўдзел у конкурсе танцавальных пар – выканаўцаў народнага побытавага танца, бо ўжо правялі такі ж кон-курс у рамках свайго рэгіянальнага фестывалю «Мядоцкі край і яго таленты».Успамінаецца паўнюсенькая зала Цэнтра вольнага часу і гарачыя хваляванні як удзельнікаў-танцораў, так і гледачоў – настаўнікаў, бацькоў, родзічаў, сяброў. Конкурсныя падзеі зацягваліся. Нягледзячы на позні час – а было ўжо палавіна дзясятага вечара – чакалі ўзнагароджвання пераможцаў. А нас, мётчанскіх берагінцаў – дваццаць дзяцей і трох дарослых – чакаў у фае мастацкі кіраўнік Дзербінскага сельскага дома культуры, бо яшчэ ўдзень заручыўся нашым абяцаннем прыехаць да іх з канцэртам. Мікалай Аляксеевіч прапанаваў нам адмяніць канцэрт па прычыне позняга часу, але мы, акрыленыя і ўзрушаныя атрыманымі дыпломамі пераможцаў, хацелі 
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працягу станоўчых эмоцый… Пасля напружаных перамоў вырашылі ўсё ж ехаць, даўшы кіраўніку абяцанне назаўтра ў восем гадзін раніцы быць на рэпетыцыі заключнага канцэрта. Абяцанне было выканана, але якой цаной! Мы ж тады не ведалі, што да Дзербіна больш за 20 кіламетраў, што вадзіцель адмовіцца везці нас уначы назад у Акцябрск, бо начныя перавозкі дзяцей забаронены ДАІ. Мы не думалі, што за конкурсны дзень нашы касцюмы і так забрудзіліся, а тут яшчэ вячэрняе выступленне. Сёння мы былі разам, сёння нам было добра, а пра тое, што будзе заўтра … думалася таксама з аптымізмам!У вёску мы прыехалі пад поўнач, у 23 гадзіны. Дырэктар дома культуры, Уладзімір Фёдаравіч Палуян, яшчэ ўдзень выехаў з Акцябрска ў Дзербін, каб разам з кіраўніком мясцовай гаспадаркі Міхаілам Нікіфаравічам Дайнека падрыхтавацца да нашай сустрэчы. Падрыхтаваліся і чакалі.Сустрэлі «артыстаў», як і прынята, смачнай вячэрай. Затым правялі на сцэну за кулісы. Гадзіннік паказваў 23.50. Мы, дарослыя, былі ўпэўнены, што выступаць у такі позні час мы будзем толькі перад работнікамі клуба. Але вось рассунуліся кулісы – і перад намі адкрылася зала, паўнюсенькая людзей, а на першым радзе роўненька сядзелі дзеці з букетамі палявых  кветак!Нягледзячы на напружана праведзены дзень і на позні час, канцэрт прай-шоў на славу. Нашы «артысты» заўзята танцавалі, весела спявалі, кожны выхад суправаджаўся гучнымі апладысментамі і воклічамі захаплення. А нас, педагогаў, не пакідала думка аб начлезе, бо за кулісамі ўжо стала вядома, што вадзіцель павязе нас у Акцябрск толькі раніцай.Канцэрт закончыўся пад авацыі, спевакі і танцоры атрымалі кветкі. І тады Уладзімір Фёдаравіч выйшаў на сцэну і звярнуўся да жыхароў з прось-бай прыняць нас на начлег. Зала радасна і згодна загула, а нашы дзеці не ўзрадаваліся. Не ўзрадаваліся і дарослыя берагінцы: да начлегу ў незнаё-мым месцы ніхто не рыхтаваўся, ніякіх рэчаў і адзення, акрамя канцэртных касцюмаў, на нас не было. Але нічога не зробіш. Нас зноў накармілі, а пакуль мы яшчэ раз вячэралі, гасцінныя дзербінцы цярпліва чакалі ў фае, каб раза-браць па хатах нечаканых гасцей. Хлопчыкі трымаліся больш упэўнена. А дзяўчаткі кінуліся ў слёзы і пачалі прасіцца спаць у аўтобусе. Урэшце ўсіх угаварылі, разабралі, павялі каго куды па начных вуліцах.Забралі і мяне з трыма дзяўчынкамі. Бабуля гадоў за семдзясят, спакой-ная, прыветлівая, але негаваркая, вяла нас, як здалося, доўга-доўга, у самы канец вёскі. Было за 2 гадзіны ночы, калі нарэшце мы па двое ўлягліся на высокіх ложках за грубкай. Тут жа ля грубкі лягла і бабуля. Спаць чамусьці не хацелася. Эйфарыя ад поспеху некуды адляцела, змяніўшыся на трывогу за стан дзяцей, за іх самаадчуванне. Успомніліся іх сумныя вочы, іх постаці ў начной цемры. Раптам апякла думка: «А як сабраць дзяцей раніцай? У восем жа трэба быць у Акцябрску! Касцюмы памятыя, брудныя! Адпачыць 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 7за чатыры гадзіны сну дзеці не паспеюць!» Зноў падумалася пра Вольгу – нашу салістку, якая ўсяго два месяцы як вылечылася пасля траўмы пазваночніка. А што, калі сённяшняя напруга нашкодзіць ёй? Апанавала раскаянне за самавольства, за легкадумнасць, за самаўпэўненасць. Дзяўчаткі, а сярод іх была і Вольга, здаецца, заснулі, а мне ўсё не спалася. Сон канчат-кова адляцеў, калі пачула Вольчын шэпт: «Антаніна Анатольеўна, мне так спіна баліць…»…У пакутах самабічавання дачакалася ранішняга гімна. Дзяўчаткі салодка спалі, будзіць іх так не хацелася! Але трэба. Нехаця пачалі ўставаць. Бабка заварочалася на ложку, паднялася, пахадзіла па хаце, пабедавала: «Дзеткі, чым мне вас накарміць? Спякла б яечню, дык хлеба няма». Волька, дзяка-ваць Богу, на спіну не скардзілася, таму адна трывога ад сэрца адвалілася. Падзякаваўшы бабулі, развіталіся і подбегам да клуба.Аўтобус ужо быў гатовы да ад’езду, а ў ім – ніводнага чалавека. Дзе шукаць, як сабраць? І ў роспачы прыйшло адзіна правільнае на той момант рашэнне… Праз хвіліну ў руках быў гармонік, і ў ранішнюю цішыню ўварвалася музыка, якую можна было б назваць «Полька адчайная». І о цуд! То з аднаго, то з другога боку да аўтобуса пачалі падцягвацца хлопцы і дзяўчаткі ў чысценькіх, адпрасаваных святочных касцюмах. Іх напаілі гар-батай і сырадоем, дагледзелі і прывецілі добрыя дзербінцы. А хто не паспеў паснедаць, адломваў кавалак ад бохана хлеба, што застаўся ад учарашняй вячэры і быў прынесены ў аўтобус Уладзімірам Фёдаравічам, які, здавалася, так і не трапіў у гэтую ноч дадому.На ранішнюю рэпетыцыю з’явіліся ў час, пачулі нараканні ад арганізата-раў за тое, што рудабельскія сем’і, якія прымалі нашых дзяцей, не дача ка-ліся на плошчы сваіх пастаяльцаў і перахваляваліся па прычыне нашага непрыезду. Кожны атрымаў сваё. І кожны зрабіў пэўныя высновы. Я, пера-жыўшы начлег у Дзербіне, пераканалася: у паездках самы лепшы варыянт пражывання – разам з дзецьмі, дзе б ні прыйшлося. І яшчэ: наша сучасная вёска, нягледзячы на гвалт глабалізацыі, захавала лепшыя традыцыі гасціннасці, якія спрадвеку былі ўласцівы беларускаму народу. І вёскі Руда-бельшчыны таму лепшае пацвярджэнне.…Прайшло амаль дваццаць гадоў, тыя мядоцкія «артысты» ўжо гадуюць уласных дзяцей, а ў памяці і зараз начны канцэрт у в. Дзербін, юныя гле-дачы з кветкамі на пярэднім радзе і вінаваты голас бабулі, якая не магла спякчы нам яечню, бо не мела хлеба…Толькі гэтыя ўспаміны не трывожныя, не хвалюючыя. Яны светлыя і радасныя, добрыя і ўдзячныя. І апты мі-стычныя – са спадзяваннем на лепшую будучыню для «Берагіні» і для тых людзей, якія далі ёй жыццё.
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(г. Мінск)

ВЯРТАННЕ ЭТНІЧНАЙ ПАМЯЦІ:
МЁТЧАНСКАЯ БЕРАГІНЯ  

НА СТАРОНКАХ РЭСПУБЛІКАНСКАГА ДРУКУ10 студзеня 1997 г. у адным з перыядычных выданняў Барысаўскага раёна – газеце «Борисовский курьер» – было змешчана інтэрв’ю з тагачас-ным дырэктарам Барысаўскага раённага цэнтра народнай творчасці і воль-нага часу Мажэнай Слабуха, дзе паведамлялася аб прыняцці Мінскім аблвы-канкамам доўгатэрміновай мэтавай рэгіянальнай праграмы «Традыцыйная культура Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. Адраджэнне, развіццё, пераем насць», разлічанай на 1997–2000 гг. Называліся кіраўнік праграмы (тагачасны загадчык аддзела культуры Барысаўскага райвыканкама Ю. Варанцоў), яе стваральнік (М. Козенка – на той час выкладчык Вялі-каўхалодскай дзіцячай школы мастацтваў), склад творчай групы, харак-тарызаваліся мэты і задачы праграмы, шляхі яе рэалізацыі і метадычнага забеспячэння.Магчыма трох-чатырохгадовая праграма на разуменне чыноўнікаў і была доўгатэрміновай, аднак аўтар ідэі праграмы і яе распрацоўшчык М. А. Козенка, як гэта стала асабліва відавочна менавіта цяпер, спыняцца на гэтым не збіраўся. Але так ці інакш старт працы быў дадзены і яна пачалася.Як зараз добра вядома, усё пачалося са стварэння ў сярэдняй школе в. Мётча Барысаўскага раёна Мінскай вобласці дзіцячага фальклорнага гурту, назву якому Мікалай Аляксеевіч даў не адразу: даволі доўгі час гартаў даведнікі, энцыклапедыі, пакуль аднойчы не спыніўся на слове БЕРАГІНЯ. І вось ужо 20 гадоў культурная грамадскасць Беларусі і замежжа ведаюць яго змест і сэнс.Першая буйная мастацкая акцыя гурту «Берагіня» адбылася ў маі – чэрвені 1997 г., усяго праз год пасля заснавання калектыву – гэта быў рэгіянальны фестываль «Мядоцкі край і яго таленты». З гэтага часу і пачаўся летапіс гурту «Берагіня», а потым і знакамітага рэспубліканскага (больш дакладна – нацыянальнага) фестывалю з аднайменнай назвай.Такога роду падзея, якім быў фестываль «Мядоцкі край і яго таленты», на Беларусі ладзіўся ўпершыню, быў з’явай незвычайнай і таму, натуральна, прыцягнуў увагу прэсы. Спачатку раённая газета «Адзінства» аддала яму цэлую паласу, змясціўшы матэрыялы насустрач фестывалю і падборку раз-настайных звестак, аб гісторыі Мётчанскага краю і сярэдняй школы, мясцо-вай каляндарна-абрадавай культуры, спонсарах фестывалю; была надру-кавана праграма фестывалю, а таксама вершы маладых мясцовых паэ таў-пачаткоўцаў Янкі Лайкова і Алеся Нінько, прысвечаныя Мядоцкаму 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 9краю. У першай палове чэрвеня 1997 г. на гэтую падзею адгукнуліся і рэспубліканскія газеты – «Зорька», «Мінская праўда», «Советская Белорус-сия», «Беларуская ніва» «Культура». І што асабліва хочацца адзначыць, публікацыі гэтыя насілі далёка не фармальна-інфармацыйны характар. З самага пачатку сваёй дзейнасці берагінцы выклікáлі ў самых разнастай-ных гледачоў пачуцці шчырага захаплення. Вось толькі некалькі водгукаў з першых публікацый на выступленні «Берагіні»: «Гледзячы, як танцуюць дзеці, не верылася, што менш за год спатрэбілася для таго, каб з «брыдкага качаня» ператварыцца ў «цудоўнага лебедзя» («Зорька»); у фінале конкурсу народнага побытавага танца «вопытныя эксперты-прафесіяналы – члены журы часам нават вымушаны былі ставіць самыя высокія ацэнкі адразу дзвюм парам танцораў» («Мінская праўда»); «Адчуванне свята нікога не пакідала. А яшчэ мяне ўразіла: тут так шмат таленавітых дзяцей!» («Бела-руская ніва»). «Маленькі цуд», «беларускае дзіва», «кожны чалавек – адмет-ная асоба» – гэта ўсё пра іх – першых берагінцаў ужо далёкага зараз 1997 г. Але самай галоўнай публікацыяй пачатку дзейнасці гурта стаў даведнік фестывалю «Мядоцкі край і яго таленты». Як і сам фестываль даведнік гэты ўнікальны. Па форме і змесце гэта прататып даведнікаў, якія потым Мікалай Аляксеевіч, кожны раз нешта ўдасканальваючы, рыхтаваў да кожнага рэспубліканскага фестывалю «Берагіня». Карэспандэнт «Советской Бело-руссии» Ірына Гурыновіч у поўную меру ацаніла выключнасць даведніка: «Гэта незвычайны даведнік, – пісала яна, – такіх выданняў мне бачыць не прыходзілася… Тут і публіцыстыка, і гістарычныя замалёўкі, ноты і тэксты песень пра родны край, вершы мясцовых паэтаў пра любоў да Айчыны і паімённыя спіскі ўсіх да аднаго юных удзельнікаў першага танцавальнага фестывалю, фота і звесткі пра народных майстроў і музыкантаў і партрэты арганізатараў фестывалю. Гэты даведнік як сямейны альбом цэлага Мядоц-кага краю».Фестывалю «Мядоцкі край і яго таленты» была прысвечана і грунтоўная публікацыя пісьменніцы і журналісткі Галіны Багданавай «Сонца над Мядоцкім краем», змешчаная ў 1 нумары часопіса «Мастацтва» за 1998 г. Упершыню тут прагучалі словы мінскіх навукоўцаў і практыкаў, якія падтрымлівалі Мікалая Аляксеевіча ў пачатку яго працы ў Мётчы: «Ван-друючы па Беларусі, я бачыла шмат варыянтаў выканання беларускіх танцаў, але фестываль у Мётчы мяне проста ўразіў. Каб такія танцы ды на кожную маладзёжную вечарыну!» (Таццяна Кухаронак); «З фестывалю я прывезла надзею, што побытавы народны танец будзе існаваць не толькі як сцэнічна-паказальны, ён абавязкова забытуе ў нашым жыцці, на нашых святах у той простай, дасягальнай для кожнага чалавека форме, у якой ён, гэты спадчынны танец, убачылі мы ў Мётчы» (Ірына Мазюк); «Мы сёння нібыта нанова адкрываем механізмы захавання культуры. Навучанне народнаму танцу вусным шляхам дае плённыя мастацкія і выхаваўчыя 
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вынікі: дзеці вучацца з большай ахвотай, бо імітацыя больш нагадвае гульню, чым «муштроўку», да таго ж ім значна прасцей раскрыцца ў пла-стыцы, якая вызначаецца абсалютнай натуральнасцю і свабодай і разам з тым дэманструе менавіта народны тып эстэтыкі, які можна назваць «пры-гажосцю разняволенасці» (Тамара Варфаламеева).Пачынаючы з 1999 г., беларуская прэса рэгулярна асвятляе творчае жыццё «Берагіні». Да вышэйназваных выданняў далучаюцца «Рэспубліка», «Чырвоная змена», «Наша слова», «Голас Радзімы», «Раніца», «Гомельская праўда», «Чырвоны кастрычнік», «Чачэрскі веснік», «Народная газета» – усяго каля 70 публікацый і фотарэпартажаў. І ўсюды водгукі толькі станоўчыя, поўныя шчырага захаплення, здзіўлення і ўдзячнасці ўдзельні-кам і кіраўнікам гурту, падзякі за тую праўду народнага танца, якую адчулі ўсе, хто хаця б аднойчы бачыў берагінцаў.Праз пяць гадоў, у 2001 г. калектыў пераступіў першы ў сваім жыцці рубеж – пяцігоддзе дзейнасці. Гэтая падзея ў ліку іншых мерапрыемстваў, была адзначана выхадам зноў-такі незвычайнай, па-добраму амбіцыйнай кнігі «Мы – “Берагіня”». Падрыхтаваная А. Абрамовіч і М. Козенкам, яна змяшчае 8 раздзелаў, у якіх з розных бакоў асветлены першыя гады твор-чага жыцця «Берагіні». Тады ўсё для славутага зараз гурту было ўпершыню: першы яго склад, першыя танцы і гульні, першае выступленне па-за межамі Мётчы, першыя фальклорныя вандроўкі па Мядоцкай зямлі і першыя фальк-лорныя чытанні як форма падсумавання вынікаў даследавання духоўнай і матэрыяльнай спадчыны Бацькаўшчыны, паездкі за межы рэгіёна для ўдзелу ў рэгіянальных і рэспубліканскіх фальклорных фестывалях, першыя перамогі на Рэспубліканскім конкурсе пар-выканаўцаў народных побыта-вых танцаў у Чачэрску… Якое насычанае і плённае творчае жыццё!Кніга расказвала аб гісторыі калектыву, арганізацыі ў ім вучэбна-выха-ваўчага працэсу, аб мясцовых носьбітах традыцый, якія перадавалі бера-гінцам свае веды і ўменні, аб дзіцячых гуртах, створаных на базе дзіцячага садка і пачатковых класаў. Кніга таксама раскрывала адметнасць і самабыт-насць калектыву, якія перш за ўсё праявіліся ў прынцыпова новым накірунку ў методыцы далучэння дзяцей да народнай спадчыны – вусным шляху 
перадачы-пераемнасці фальклорных традыцый. Аўтары таксама адзначалі, што, згодна з прынцыпамі этнапедагогікі, дзейнасць «Берагіні» ўяўляе сабой комплексную, сістэмную працу дзяцей, настаўнікаў і бацькоў у рам-ках пастаўленай мэты, якую яны сфармулявалі так: «вывучаючы трады-цыйную танцавальную і музычную культуру беларусаў, зберагаць і распаўсюджваць мастацкія традыцыі свайго наваколля» [1, c. 17]. Дзей-насць «Берагіні», – працягвалі аўтары, – «накіравана на тое, каб кожны з нас, усведамляючы сябе часцінкай Сям’і, Роду, Радзімы і Сусвету,• змог у працэсе творчай мастацкай дзейнасці раскрыць свае прырод-ныя здольнасці, развіць і ўдасканаліць іх;



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 11• прыклаў уласныя намаганні для захавання мясцовых скарбаў тра-дыцыйнай культуры;• з дзіцячых гадоў «прывязаў» сваю душу да спрадвечнага, блізкага, кара нёвага, каб з цягам часу негатыўныя ўздзеянні і чужародныя плыні не адарвалі яе ад зямлі і роду, не ператварылі ў «перакаціполе» [1, c. 18].Кожны, хто спрычыніўся да «Берагіні», будзь то кіраўнікі гурта, носьбіты мясцовых традыцый, вучні, выкладчыкі, навукоўцы, журналісты – усе былі прадстаўлены годна, з той неабходнай ступенню павагі, якая сведчыла: сярод людзей, што згуртаваліся вакол «Берагіні», няма выпадковых, усе яны і сапраўды – асобы, пра што нястомна напамінаў і працягвае напамінаць сваім вучням Мікалай Аляксеевіч.Асаблівы інтарэс выклікаюць раздзелы «Што для мяне “Берагіня”?!», «З успамінаў удзельнікаў «Берагіні» пра падзеі ў іх творчым жыцці» і «Пра нас пісалі… (водгукі і рэцэнзіі на мастацка-творчую дзейнасць “Берагіні”)».З першага раздзела не магу не прывесці словы настаўніка гісторыі Мёт-чанскай школы Міхаіла Ісакавіча Вінакурава: калі «стварылі “Берагіню”, – піша настаўнік, – да яе, як звычайна бывае ў такіх выпадках, аднесліся без асаблівага захаплення і з абгрунтаванай сур’ёзнай доляй скептыцызму – звычайныя адносіны настаўнікаў з вопытам да сваіх вучняў. І сапраўды, калі ўсё “…занадта знаёма, што можа быць асаблівага ў хаце?”».Калі ж я пабываў на канцэрце «Берагіні» у Чырвоным касцёле (г. Мінск), які ладзіўся з нагоды святкавання 10-годдзя прыняцця Закона аб мовах у Рэспубліцы Беларусь, дзе можна было сустрэць і Генадзя Бураўкіна, і Ніла Гілевіча, і Ігара Лучанка, і багата нашых шырока вядомых у рэспубліцы дзеячаў культуры і мастацтва – нацыянальную эліту, я ўбычаў трыумфаль-нае (інакш не скажаш) выступленне нашых школьнікаў; у мяне, даволі моц-нага характару чалавека, з вачэй пырснулі слёзы… Гэта было вялікае май-стэрства, сапраўднае мастацтва!А як наш калектыў прымала гэта шаноўная і высокаінтэлектуальная аўдыторыя! У зале бясконца грымелі бурныя авацыі! Гледачы доўга не адпускалі са сцэны нашых юных артыстаў. Гэта незабываема!...Не пералічыць колькі нашымі вучнямі было дадзена такіх канцэртаў па рэспубліцы.«Берагіня» – гэта гонар нашай школы, раёна і, не памылюся сказаць, усёй Беларусі» [1, c. 49].А вось некаторыя выказванні першых берагінцаў: “Берагіня” для мяне – вялікая сям’я. Дзякуючы Міколе Аляксеевічу і Антаніне Анатольеўне гэта сям’я прыгожа жыве і працуе. Я вельмі задаволена тым, што ўдзельнічаю ў “Берагіні”. Для мяне не галоўнае, каб мяне паглядзелі, а галоўнае – які вынік: ці прыгожа таньчым, ці зліліся галасы ў песні, ці засталіся задаво-лены гледачы. А потым – усё астатняе» (Наталля Касцюковіч, на той час вучаніца 7-га класа); «Прыйшоў у ансамбль “Берагіня” я з самага пачатку 
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яго заснавання. Наведваю заняткі з вялікім жаданнем і цікавасцю. Гэта мне дапамагае пазбавіцца многіх комплексаў у маім характары і лепш вучыцца» (Іван Радзюк, таксама тагачасны вучань 7-га класа); Іван прывёў у «Берагіню» і свайго малодшага брата Віктара, які прызнаваўся: «Радуюся, калі ёсць маг-чымасць паказаць сябе ў розных мастацтвах. Атрымоўваю вялікае зада-вальненне ад сольнага выканання. Маці і тата, а таксама настаўнікі кажуць, што я мяняюся ў лепшы бок. Магчыма так яно і ёсць. Ад гэтага я і сам ра дуюся» (у той час Віктар вучыўся ў 5-м класе). Што і казаць, тут што ні выказванне, то прызнанне ў любові да «Берагіні», разуменне яе дабратвор-най значнасці ў жыцці кожнага ўдзельніка.Такія ж хвалюючыя эмоцыі напаўняюць і наступныя раздзелы кнігі. Працы тую толькі некаторыя выказванні, нават без спасылак на аўтараў, бо пад імі мог паставіць свае подпісы кожны, хто знаёмы з творчасцю «Бера-гіні»: «Мы ганарымся нашымі дзецьмі – удзельнікамі “Берагіні”, іхнімі талентамі і поспехамі. Выдатна, што менавіта ў нашай Мётчы ёсць такі калектыў!»; «Я шчаслівая, што мае сыны маюць магчымасць навучацца сапраўднаму мастацтву – мастацтву нашага народнага танца!»; «Незвы-чайна ўражаны высокім майстэрствам, сапраўднай “аўтэнтычнасцю” Козен-кавых дзетак. Вялікі дзякуй за адраджэнне сапраўднае традыцыі, за ўзровень, з якім цяжка каго-небудзь паставіць побач!»; «Ад убачанага я застаўся ў зачараваным захапленні»; «Гэта цуд! Гэта гонар за наш край!»; «Хай сто гадоў яшчэ міне, а “Берагіня” хай жыве!» – і гэтак далей, і да таго падобнае.А потым былі дзесяці- і пятнаццацігадовы юбілеі. Былі новыя склады ўдзельнікаў, новыя даследаванні традыцыйнай культуры Мядоччыны, былі новыя фальклорныя чытанні, у якіх прымалі актыўны ўдзел берагінцы і матэрыялы якіх потым друкаваліся ў спецыяльных зборніках і на старон-ках рэспубліканскіх СМІ, было творчае сяброўства з іншымі беларускімі калектывамі такога ж накірунку, быў удзел у розных фестывалях, новыя творчыя перамогі, узнагароды і званні, павялічвалася колькасць пры-хільнікаў з боку навуковай і творчай інтэлігенцыі. Фальклорны рух, начале якога стаяла «Берагіня», пачаў разрастацца, захопліваючы ўсё новыя рэгёны Беларусі – Міншчыну (Любанскі, Салігорскі, Валожынскі, Слуцкі, Вілейскі раёны), Гомельшчыну (Акцябрскі, Петрыкаўскі, Лельчыцкі, Кармянскі, Жыткавіцкі, Лоеўскі, Буда-Кашалёўскі, Калінкавіцкі, Гомельскі раёны); Брэстчыну (Маларыцкі, Бярозаўскі, Драгічынскі, Іванаўскі, Лунінецкі, Столінскі раёны); Гродзеншчыну (Смаргонскі, Ваўкавыскі, Шчучынскі раёны); Віцебшчыну (Расонскі, Лепельскі, Полацкі раёны); Магілёўшчыну (Асіповіцкі, Клімавіцкі раёны). Пачала даваць свой плён сапраўды тытанічная падзвіжніцкая праца заснавальнікаў гурта – Мікалая Козенкі і Антаніны Абрамовіч, пачалі, хаця і з цяжкасцямі, рэалізоўвацца асноўныя пункты рэспубліканскай праграмы «Традыцыйная культура і дзеці». 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 13Сведкамі тут з’явіліся новыя кнігі: «Народная спадчына Бацькаўшчыны» (асноўную яе частку складаюць даклады і паведамленні Першых (2001) і Другіх (2002) фальклорных чытанняў – матэрыялаў даследчай і края-знаўчай працы ўдзельнікаў «Берагіні» і настаўнікаў Мётчанскай адука-цыйна-выхаваўчай установы «Школа-садок» Барысаўскага раёна Мінскай вобласці; тры выпускі матэрыялаў адпаведна II, III і IV Рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцый «Традыцыйная культура і дзеці: пра-блемы этнавыхавання» (2004, 2006, 2008); у 2005 г. з’явілася сумеснае да следаванне Антаніны Анатольеўны і Мікалая Аляксеевіча «Традыцыйнае вяселле Мядоцкага краю», у 2007 г. – выйшла кніга «DUM SPIRO SPERO (Пакуль жыву, спадзяюся)», прысвечаная 30-гадовай творчай дзейнасці і 50-годдзю Антаніны Анатольеўны Абрамовіч. Штогод – новая кніга. Агульны аб’ём гэтых выданняў – амаль 103 друкаваныя аркушы. Цяжка сабе ўявіць, што такая праца зроблена па сутнасці дзвюма асобамі, якія да таго ж занятыя і на асноўных сваіх работах. А Мікалай Аляксеевіч у той жа час выдаваў яшчэ і даведнікі да першых пяці рэспубліканскіх фестываляў «Берагіня».У гэтыя дні мы адзначаем дваццацігоддзе Мядоцкай «Берагіні». Сёння яна – гэта Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь (2012), сярод шматлікіх узнагарод якога – дыплом ЮНЕСКА «За значны ўклад у захаванне нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі» (2008). За гэты час праз школу «Берагіні» прайшлі больш за 200 навучэнцаў Мётчанскай установы адукацыі; дзейнасці «Берагіні» прысвечана каля 200 артыкулаў і фота-рэпартажаў; у навуковых, навукова-папулярных выданнях, СМІ апубліка-вана каля 70 даследчых прац, артыкулаў, вершаў непасрэдна саміх удзель-нікаў гурту «Берагіня».Па добрай традыцыі да юбілею падрыхтаваны дзве кнігі. Першая – гэта «Асоба ў народнай культуры і педагогіцы», куды ўвайшлі выбраныя даклады і паведамленні ўдзельнікаў «Мядоцкіх чытанняў» (1997–2012) – вядомых беларускіх вучоных і практыкаў, работнікаў адукацыі і культуры. У кнізе шырока прадстаўлены вопыт фальклорных, краязнаўчых, радаводных даследаванняў настаўнікаў і вучняў Мётчанскай школы. Другая кніга – «Мядоцкая “Берагіня” у прасторы і часе» – раскрывае метадалогію, прын-цыпы, метады, змест творчай дзейнасці ў вясковым асяроддзі фальклор-нага дзіцячага гурту, які даў штуршок да нараджэння ў нашай краіне нацыянальнага фальклорнага руху «Берагіня».На гэтай высокай ноце можна было б і скончыць маё выступленне, каб не адна акалічнасць, якая падаецца мне не менш важнай, чым афіцыйнае прыз-нанне дзейнасці гурту. Маю на ўвазе некаторыя думкі былых берагінцаў, якія зараз сталі дарослымі і свядомымі людзьмі і могуць з неабходнай сту-пенню глыбіні асэнсаваць і значнасць «Берагіні», і ролю берагінскіх настаўнікаў у сваім жыцці. Прывяду толькі два прыклады.
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Першы – артыкул Дар’і Колбік «“Берагіня” як сістэма выхавання», надру-каваны ў апошнім нумары (2016. № 47, снежань) рэспубліканскага выдання «Краязнаўчая газета». «Цяпер мы разумеем, – піша Даша, – што гурт “Бера-гіня” быў для нас не толькі танцавальным “гуртком”, а ў большай ступені моцным выхаваўчым інстытутам, у шэрагу такіх, як сям’я ці школа... У “Берагіню” мог прыйсці кожны без адбору па таленавітасці ці матэ-рыяльнай забяспечанасці сям’і і заняць сваё месца. Адзіныя крытэрыі – зацікаўленасць, працаздольнасць і магчымасць быць лепшым, чым па даецца на першы погляд…».І далей, «мастацтва – гэта заўсёды індывідуальны падыход, шліфаванне самых простых навыкаў да ўзроўню майстэрства і канешне ж эмоцыі! Думаю, што менавіта эмоцыі ў сілах крануць душу і прымусіць чалавека працаваць над сабой, над сваёй справай з натхненнем «і дзень, і ноч»… Выхаванне мастацтвам не прайшло міма нас бясследна. Мы засвоілі шмат урокаў падчас напружаных рэпетыцый, размоваў з нашымі бабулямі і дзядулямі для збору матэрыялаў песень, танцаў, звестак мінулага аб нашым краі. А колькі мы пабачылі мясцінаў падчас выступленняў, з якімі эмоцыямі кожны раз чакалі паездак. Нас вучылі сябраваць па-сапраўднаму, адносіцца адзін да аднаго з цярпеннем і павагай. Я думаю, што нават танца-вальныя пары фарміраваліся не проста так, а з улікам таго, каб дзеці адзін у аднаго нечаму навучыліся…І «вырасла ўнікальная сістэма выхавання, якая была сапраўды патрэбная, асабліва ў вёсцы, дзе дзеці несправядліва пазбыты хоць якіх варыянтаў дадат ковага развіцця. Увасобіўшы ў сабе традыцыйную мастацкую культуру, заняткі шматлікімі народнымі рамёствамі, даследчую дзейнасць па выву-чэнні самабытнага танца, песні, збору інфармацыі аб родным краі, «Берагіня» за параўнальна кароткі час заявіла аб сабе, як аб унікальным праекце…Зараз нават цяжка ўявіць, на якім энтузіязме нашыя настаўнікі, перш за ўсіх Мікалай Аляксеевіч і Антаніна Анатольеўна, прыводзілі ў жыццё гэты праект сваімі сіламі і ў палове выпадкаў – сродкамі. І рабілі гэта не па загаду «зверху», а па сваёй ініцыятыве і насуперак абставінам».Другі прыклад – даклад Сяргея Мацюшонка, падрыхтаваны да VII Мядоц-кіх чытанняў. Пакінуўшы «Берагіню» напярэдадні выпускных іспытаў, Сяр-гей потым зноў вярнуўся ў гурт. Як ён сам гаворыць, «аднойчы Антаніна Анатольеўна прапанавала мне акампаніраваць у гурце. У мяне былі нейкія навыкі ігры на гармоніку, але каб акампаніраваць? Аднак згадзіўся. Спа-чатку проста іграў разам з музыкамі. Але аднойчы захацелася, як кажуць, успомніць маладосць, і я папрасіў дазволу танцаваць.І мне гэта па-сапраўднаму спадабалася, не так, як у дзяцінстве, а па-іншаму, па-сапраўднаму! Вось тады я і пачаў задумвацца аб тым, наколькі гэта склада ная і тытанічная праца – вырасціць з маленькага дзіцяці па-мастацку адораную асобу…



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 15Я назіраў за паводзінамі некаторых маіх “калег” па “Берагіні” і не разумеў, як можна адмахвацца ад парад, крыўдзіцца на заўвагі, ігнараваць просьбы? Няўжо цяжка ўсвядоміць, што кіраўнікі рупяцца пра тое, каб мы не проста выраслі, а выраслі патрыётамі, адметнымі людзьмі. Размаўляючы з намі на роднай мове, яны выказваюць нам сваю павагу, паказваюць, што мы вартыя гэтай мовы, вартыя скарбу, які адваявалі для нас Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі, пісьменнікі і паэты 30-х гг. ХХ ст., пакараныя за любоў да Бела-русі. Гэтым трэба ганарыцца, а не адварочвацца, не здраджваць агульнай справе, у якую ўкладваюць душу твае настаўнікі…Часта можна пачуць, што для беларускай мовы ў нашай краіне няма ўмоў. Я лічу, што справа не ў гэтым. Справа ў людзях. Хіба каму-небудзь забараня-юць гаварыць па-беларуску? Проста самі беларусы не навучыліся гана-рыцца сваім родным словам, саромеюцца яго. Я лічу, што лепшы шлях да беларускасці – у выхаванні. Калі б з самага маленства з чалавекам усюды было роднае слова, у дарослым жыцці ён бы з годнасцю валодаў ім.Мне ў гэтым сэнсе пашанцавала, бо мая матуля, мае родныя не цураюцца беларускай мовы, бо я вучуся ў беларускамоўнай школе, бо ў маім жыцці ёсць прыклад сапраўднага беларуса – Мікалая Аляксеевіча Козенкі, які размаўляе ўсюды выключна на роднай мове, маючы пры гэтым сяброў-расіян, украінцаў, літоўцаў, палякаў, сербаў. Ён ведае іх культуру і паважае іх мову. Ён з тых людзей, якія цвёрда трымаюцца сваіх перакананняў і імкнуцца да ажыццяўлення сваіх ідэй».Вось такая моладзь вырасла ў «Берагіні», а значыць «Берагіні» і яе ідэалам жыць і далéй. Наперадзе новыя вучні, новая праца, новыя канцэрты і публікацыі, новыя ўзлёты і новыя цяжкасці. Нязменнымі застаюцца толькі пачуццё велізарнай адказнасці за лёс берагінцаў і любоў да сваёй справы, сваёй Малой Радзімы, любоў да Беларусі.
1. Мы – «Берагіня». З гісторыі фальклорнага гурта «Берагіня» Мётчанскай адукацыйна-выхаваўчай установы Барысаўскага раёна Мінскай вобласці. – Мінск, 2001. Сяргей  ВЫСКВАРКА

(г. Любань, Мінская вобласць)

АБСЯГІ ЛЮБАНСКАЙ ПЯТРОВІЦЫПятровіца – танцавальная ініцыятыва, якая перарасла ў рэгіянальны фестываль традыцыйнай культуры.Пятровіца – так называецца перыяд ад дня Святой Тройцы да свята першавярхоўных апосталаў Пятра і Паўла, на гэты час прыпадае так званы Пятроўскі пост. 
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Пятровіца – гэта быў самы час касавіцы, час калі традыцыйна мужчыны былі заняты касьбою, а ў дзяўчат была перадапошняя магчымасць пагу-ляць перад жнівом. «Ой, разгон, разгон Пятроў дзень». Час, калі хлопцы выбіраюць нявест. «Мінаецца хлопцам Пятровіца – гардовіца».Пятровіца – такую назву атрымала на пачатку летняя маладзёжная школа традыцыйнага народнага танца (распачала сваю працу ў 2011 г.), а потым і фестываль традыцыйнай народнай культуры, у які школа пера-расла за пяць гадоў працы.Традыцыйна з усяе Беларусі, а таксама з Расіі, Літвы, Польшчы збіраецца моладзь, каб навучыцца народнай манеры танца, зведаць хаця б маленькую толіку багатай аж у 95 твораў, харэаграфічнай скарбонкі Любаншчыны. У ролі галоўнага настаўніка выступае Сяргей Выскварка, мастацкі кіраўнік узорнага фальклорнага калектыву «Верабейкі» Любанскага раённага цэн-тра культуры. Дзеліцца сваімі ведамі Любанскай танцавальнай манеры, якія атрымаў яшчэ ад сваёй бабулі, а папоўніў і сістэматызаваў ужо падчас сурёзанай даследчыцкай працы. У пошуках танцаў і другой аўтэнтыкі спецыяліст скалясіў раён уздоўж і ўпоперак. 

Пятровіца – інтэрактыўнае паглыбленне ў традыцыйную народную культуру, вандраванне-гасціны па этнаграфічных куточках Любанскага краю, знаёмства з носьбітамі народных традыцый, спевы і танцы з аўтэн-тычнымі фальклорнымі гуртамі, падарожжы фальклорнымі сцежкамі ў вяс-ковыя хаты і падворкі, знаёмства з краявідамі, майстар-класы па хлебапе-карству, вышыўцы, выцінанцы… смачныя вясковыя сняданкі, абеды і вячэры, час праведзены з сябрамі-аднадумцамі.Пятровіца – «гасцявы кірмаш на Пятра» ў в. Шапілавічы, з малебнам каля ахоўнага крыжа, з кірмашовым гасцявым канцэртам, кірмашовымі забавамі і выставамі, з кірмашовымі «госьбамі» і пачастункамі.Пятровіца – дакладная рэканструкцыя мясцовага народнага свята «Пятрок» з карагодамі па вёсцы, з замовай агню, з ініцыяцыяй дяўчат, са спальваннем мужчынскіх шапак, з кумленнем дзевак і хлопцаў, з танцамі і забавамі, з пятроўскай «абшчыннай юшкай».



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 17Пятровіца ладзіцца ў в. Шыпілавічы Любанскага раёна, на радзіме вядо-мага этнографа, фалькларыста, пісьменніка, публіцыста ХІХ ст. Паўла Шпі-леўскага.Сёлета ў нашым раёне прайшоў ужо сёмы па ліку рэгіянальны фестываль традыцыйнай культуры «Пятровіца», які распачынаўся ў 2011 г. як танца-вальны летнік.Галоўны вынік за гэтыя гады – тое, што Любаншчыну ўся Беларусь і трохі бліжэйшае замежжа ведаюць як цэнтр танцавальнай культуры, ды і трады-цыйнай культуры ўвогуле. Нашы аўтэнтычныя гурты цешацца ўвагай, іх удзельніцам – дадатковы стымул збірацца, нягледзячы на сталы ўзрост ды хваробы. Як жа, моладзь прыязджае, цікавіцца, хоча спяваць і танцаваць разам! Завязваецца сяброўства, некаторыя ўдзельнікі «Пятровіцы» прыяз-джаюць на працягу года на святы ды канцэрты.Лічу, што менавіта з «Пятровіцы» распачаліся некаторыя танцавальныя ініцыятывы ў розных гарадах Беларусі: Наталля Родзькіна вядзе гурток па танцах у Магілёве, Наста і Антось Янкоўскія ладзяць танцавальныя веча-рыны ў Гродне. І варта заўважыць, што ніхто з іх не мае спецыяльнай харэаграфічнай адукацыі! Але людзі штогод спецыяльна дзеля «Пятровіцы» бяруць адпачынкі і прыязджаюць у Любанскі раён. Некаторыя госці не прапусцілі ніводнага года! Такія вось «танцавальныя ветэраны».Нават школа традыцыйнага танца гурта «Гуда», што, дарэчы, ужо два разы зладзіла ў Мінску рэспубліканскі конкурс «Мяцеліца», на мой погляд, у некаторай ступені інспіраваная «Пятровіцай». Прынамсі, удзельнікі школы – сталыя і вельмі актыўныя наведвальнікі любанскага фестывалю, выкарыстоўваюць нашы матэрыялы для развучвання, папулярызуюць любанскія танцы. Гэта вельмі істотна – дзяліцца набыткамі, не «хаваць іх у «скрыню». Культурная спадчына належыць усім, тут не можа быць манапаліста.«Пятровіца» – вялікая падзея для раёна. У яе арганізацыі вельмі дапама-гае райвыканкам: сёлета выдзеліў транспарт, сродкі на сувенірную прадук-цыю з лагатыпам фестывалю. Лагатып распрацавала дызайнерка Настасся Янкоўская, яго нанеслі на значкі і штандары. Дзякуючы падтрымцы райвы-канкама ўдзельнікаў прымаюць ва ўсіх сельскіх клубах раёна. Моладзь жыве ў в. Шыпілавічы, а ў госці ездзіць да розных гуртоў.Работнікі культуры за гэтыя пяць гадоў навучыліся прымаць гасцей на вельмі высокім узроўні: умеюць паказаць свой калектыў, песні, танцы, прадме ты побыту, распавесці пра іх. Фактычна эксперыментальным шля-хам склалася методыка працы з зацікаўленымі наведвальнікамі. Такім чынам, Любаншчына гатова прымаць і этнатурыстаў на камерцыйнай аснове, пытанне толькі за інфраструктурай. Патрэбны гатэлі і кропкі гра-мадскага харчавання. Усяго гэтага ў вёсках Любанскага раёна нестае. Адмет-насцю апошняга фестывалю стала аднаўленне пасляваеннай тэхналогіі 
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ўпрыгожання жытла. У в. Баянічы, не маючы сродкаў на шпалеры, людзі малявалі на газетах кветкі і ляпілі іх на сцяну. Па баяніцкай тэхналогіі пад-час «Пятровіцы» аздобілі хату адной з ініцыятараў фестывалю – Насты Кухарэнкі ў Жораўцы. Атрымалася надзвычай прыгожа! У мастацтвазнаўчых эксперыментах нас падтрымала супрацоўніца акадэміі навук Ірына Смірнова.Канешне, плануем працягваць ладзіць «Пятровіцу». Хацелася б пашы-рыць геаграфію ўдзельнікаў. Акрамя беларусаў, былі госці з Расіі і Літвы, Польшчы і Латвіі.Гарадская моладзь – удзельнікі летніка – аднаўляе даўнейшыя свят-каванні па аповедах носьбітаў традыцый. Дзяўчаты ўюць вянкі, ідуць па вуліцы з пятроўскімі песнямі, ля жылых хат водзяць карагоды. Шыпілаўцы і госці вёскі збіраюцца на лузе, там гуляюць, парамі скачуць праз вогнішча. Дзяўчына аддае хлапцу свой вянок, яны пераскокваюць агонь, цалуюцца, і тады хлапец вянок вяртае. Так пары кумяцца і павінны разам гуляць цэлую ноч. Шкада, што пятрова ночка малюсенька! На лузе водзяць карагоды, асабліва цікавыя карагоды жаночыя, падчас якіх незамужнія дзяўчаты ста-яць адна за адной, а замужнія жанчыны, узяўшыся за рукі, змейкай абыхо-дзяць іх, пяюць, такім чынам бласлаўляючы дзяўчат на шчаслівае сямейнае жыццё. Пасля карагодаў і скокаў гатуюць юшку. Удзельнікі летніка дэман-струюць сваё танцавальнае майстэрства, якое за час Пятровіцы значна ўдасканалілася. Танцуюць, бывае, і да раніцы.На заканчэнне дадам радкі напісаныя пра нас у сетцы інтэрнэт. «Пятровіца» – шматдзённы фестываль, падчас якога ўдзельнікі маюць маг-чымасць засвоіць асновы народных танцаў і песень, пазнаёміцца з рознымі відамі рамёстваў, якія захаваліся на тэрыторыі сучаснага Любанскага раёна. Майстар-класы па танцах праводзіць этнахарэограф, кіраўнік узорнага фальклорнага ансамбля «Верабейкі» Сяргей Выскварка. Ён дзеліцца сваімі ведамі Любанскай танцавальнай манеры, якія атрымаў яшчэ ад сваёй бабулі, а папоўніў і сістэматызаваў ужо падчас сур’ёзанай даследчыцкай працы. З 2015 г. важным складнікам Пятровіцы сталі спеўныя заняткі. Музыколаг, мастацкі кіраўнік фальклорнага гурта «Варган», Вольга Емя-льянчык дапамагае зразумець і адчуць хараство народных песень. Апроч традыцыйных пятроўскіх песень, у гэтым годзе ўдзельнікі развучаць некалькі адмысловых «ягадных» і прыпеўкі да танцаў. Сёлета ўдзельнікі паспрабуюць на 5 дзён стаць вясковымі жыхарамі: уставаць разам з сонцам, «упраўляцца» да сняданку, адпачываць апоўдні і танцаваць пакуль ёсць моц увечары… Спадзяемся, такі лад жыцця дапаможа яшчэ мацней паглыбіцца ў традыцыйную культуру.Падчас вандровак жыхары Любаншчыны пачастуюць гасцей трады-цыйнымі мясцовымі стравамі, навучаць выразаць ручнікі, танцаваць Кузьміцкія танцы, збіраць лекавыя зёлкі. Ірына Жудрык падзеліццца 
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сакрэтамі выпякання хатняга хлеба ў печы, якія вывучыла яшчэ ад сваёй маці і бабулі.Кожная з трох вандровак закончыцца тэматычнай танцавальнай веча-рынкай: у стылі паваеннага мястэчка, у стылі вёскі 50-х гг. ХХ ст. і ў стылі даваеннай вёскі. Як сведчаць удзельнікі мінулага фестывалю, танцы ў святле газавай лямпы маюць сваю магію.Завершыцца фестываль удзелам у свяце Пятрок, якое цесна звязана з традыцыяй беларускіх гасцявых кірмашоў, таму малебен і канцэрт пакрысе пяройдуць у «кірмашаванне» (наведванне знаёмых у вёсцы) і завершыцца карагодамі па вёсцы, пятроўскім абрадам, кумленнем праз вогнішча, спевамі ды танцамі.Мы спадзяемся, што людзі самага рознага ўзросту і сфер інтарэсаў змо-гуць адкрыць, пабачыць і пачуць шмат цікавага і невядомага ім раней, а таксама што ім перадасца тая любоў і павага, з якой мы ставімся да трады-цыйнай культуры.(Болей інфармацыі на сайце фестывалю: piatrovica.ethno.by).

Уладзімір  ГАДОЎСКІ
(г. Роўна, Украіна)

БЕРАГІНЯ  КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕЧеловек многогранен в своей деятельности – это работа, семья, отдых, увлечения и другие виды применения своих знаний, умений, традицион-ных для родных и друзей, места проживания.Все это социум, воспитывающий отдельно, взятую личность и способ-ствующий объединению единиц в большую группу общности, именуемой населением, народом, нацией.Культура народа состоит из таких отдельно взятых частиц людей и их деятельности в различных сферах. Частью такой культуры является слово, песня, музыка, танец, прикладное творчество – и все это изначально появи-лось на основе созидания всего общества. К сожалению, человеку свой-ственно забывать об истоках, основах того, что есть сейчас, во всех сферах деятельности, поэтому очень важно, чтобы мы помнили, сохраняли, разви-вали и умножали те достижения, которые нам оставили в наследство пред-шественники.Действенными мероприятиями по сохранению и продолжению тради-ций являются фестивали, смотры, конкурсы мастерства основ традицион-ных искусств. К таким относится национальный белорусский фестиваль народного творчества «Бера гіня».Рассмотрим некоторые аспекты этого явления.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 21Главное – это истинно народное, аутентичное направление, хотя безу-словно, есть конкретные люди, которые сохраняя в течение многих лет все в первоначальном виде исходя из своего опыта, добавили что-то свое, однако не отходили от основ и традиций в любом виде народного искусства и творчества. Это обряд, песня, хореография, вышивка, ткачество, плетение и другие оригинальные способы выражения личности и восприятия окру-жающего мира.Много лет, выдержав испытание времени, «Берагіня» собирает в г.п. Ок -тябрь ский Гомельской области Беларуси мастеров, влюбленных в свою работу, увлеченных в желании совершенствоваться, жаждущих познако-миться с творчеством таких же любителей народного творчества. Инте-ресно, что в этом принимают участие не только белорусы, но и представи-тели России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Сербии и др., которые также знакомят друг друга и зрителей со своими оригинальными творениями.Мне посчастливилось быть в качестве эксперта с первых шагов «Бера-гіні» и до сегодняшнего дня, поэтому могу утверждать, что этот фестиваль-конкурс не только пропагандирует народное творчество, но и способствует дружбе и объединению славян.На каждом фестивале мы видим новые грани мастерства конкурсантов, которые сохраняя традиции, демонстрируют свое умение. Такая взаимос-вязь способствует совершенствованию не только в сфере творчества, но и взаимопониманию между людьми.На мой взгляд, важным является тот факт, что «Берагіня» не только собирает любителей народного творчества, истинных хранителей культур-ных ценностей, но и приглашает для проведения научно-практических кон-ференций, проводимых в рамках фестиваля, профессионалов и научных работ ников.Это дает возможность ознакомиться с творчеством участников, осмыс-лить его, закрепить, уточнить, научно подтвердить и распространить на большую аудиторию в виде записей, рецензий, статей, фото-видео мате-риалов.Мое многолетнее (десятилетиями) участие в фестивалях и конкурсах, научно-практических конференциях позволяет сделать вывод, что не много людей занимаются организационно и научно-народным творчеством. (Гораздо легче собрать людей на стадион и один солист «под фанеру» будет вещать «Новую культуру»…).Чтобы организовать конкурс-фестиваль народного, аутентичного, искреннего, открытого, «живого» творчества, нужно очень много качеств и усилий, в том числе желание, умение, знание проблемы, финансы, едино-мышленников. Необходимо иметь смелость, напор, терпение, т.к., чего греха таить, не все чиновники с восторгом воспринимают идею проведения такого нужного мероприятия. В этой связи «Берагіня» социальное явление 
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еще и потому, что открыла нам имена подвижников, истинно радеющих за наше наследие, которые душой переживают, что мы оставили нашим детям и внукам, организаторов, которые не благодаря, а, иногда, вопреки обстоя-тельствам проводят такие грандиозные по насыщенности, численности, значимости действа.Одним из главных, основных профессионалов своего дела, не требую-щий наград и признаний, организатор не только «Берагіні», но и других подобных мероприятий популяризации народного творчества с его уча-стием, например, ставших традиционными минских конкурсов белорусских народных танцев «Мяцеліца», «Ветразь», конкурсов народного песенного и инструментального исполнительства «Згукі мінуўшчыны» – Нико лай Алексеевич Козенко. Ему принадлежит идея, организация, воплощение, режиссура и все прочее, чтобы такое зрелище состоялось! Наблюдая за дея-тельностью Николая Алексеевича с 1966 (!) г., до сих пор не могу понять откуда у него столько сил, энергии и желания, и что им движет. Ни материально-финансовой заинтересованности в этом нет, ни славы, более того, некоторые «деятели» не хотят помочь, а иногда откровенно проти-вятся хорошему делу, он десятки лет делает это и еще вовлекает в органи-зацию и проведение задуманного многих видных деятелей науки, куль-туры, государственных руководителей, чиновников на местах, спон соров. Я назову их.Прошу простить, если не всех сподвижников, которые много лет поддер-живали и поддерживают Н. А. Козенко в его кропотливой, целеустремлен-ной, трудной, необходимой работе. Кстати, в качестве организаторов, экс-пертов и руководителей творческих мастер-классов, приглашаются специалисты, профессиональные деятели не только Беларуси, но и других стран. А именно: профессор кафедры хореографии Университета славян-ской культуры Эмилия Ивановна Шумилова и профессор Российского Цен-тра русского фольклора А. И. Шилин (г. Москва), известный в России фоль-клорист кандидат искусствоведения И. С. Попова (г. Санкт Петербург), Заслуженный деятель искусств Украины, кандидат педагогических наук, профессор В. М. Годовский (г. Ровно). Много решают в деле возраждения традиционной культуры белорусов и привлечения к ней детей и молодёжи кандидат искусствоведения Т. Б. Варфоломеева, заслуженный деятель искусств Беларуси Н. Г. Дудченко, доктор филологии Т. В. Володина, канди-дат исторических наук Т. И. Кухаронок – сотрудники академического Цен-тра культуры, языка и литератури НАН Беларуси; профессоры кафедры этнологии и фольклора Э. К. Дорошевич и А. В. Рагуля, кандидат культуро-логии, заведующий кафедры этнологии и фольклора В. В. Калацей, препо-даватели этой же кафедры – Т. И. Пладунова, Э. В. Щедрина; белорусский этнограф, ведущий специалист в области народного костюма профессор Ю. А. Пискун. В сфере популяризации фольклорного движения в Беларуси 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 23неоспорима роль известного белорусского фотокорреспондента и журна-листа Е. В. Песецкого и мн. др.Есть энтузиасты и в каждой области Беларуси, в частности:в Могилевской – В. А. Попов, художественный руководитель Могилёв-ского Заслуженного хореографического ансамбля «Рунь», ведущего коллек-тива в республике Беларусь;в Брестской – Л. Г. Берней, методист, режиссёр, главный хореограф Брест-чины;в Витебской – В. А. Хомбак, активный популяризатор в регионе идей фестивальной «Берагіні», руководитель фольклорного коллектива «Сунічкі» (д. Стаи Лепельского района);в Гомельской – начальник отдела культуры Октябрьского райисполкома, генеральный директор фестиваля «Берагіня» С. А. Березовская, главный хореограф областного Центра культуры М. Л. Тараканова, руководитель народного и образцового каллективов «Лявоніха» и «Верасок», директор Капаткевичского ГДК Я. И. Субботка, признаный специалист по этновоспи-танию, руководитель фольклорного ансамбля «Рудабельскія зорачкі» с Октябрьщины О. Г. Дульская, специалист Октябрьского районного центра культуры Л. А. Казакова и многие другие;в Минской – музыкальный руководитель Заслуженного коллектива Рес-публики Беларусь фальклорного ансамбля «Берагіня», преподаватель бело-русского языка и литературы Мётчанской общеобразовательной школы Борисовского района А. А. Абрамович, руководитель образцового фоль-клорного коллектива «Верабейкі» Любанского районного центра культуры С. Г. Выскварка, руководитель известного не только в Беларуси, но и в Европе фольклорного коллектива с г.п. Михановичи Минского района «Калы ханка» Л. Н. Рыжкова и мн. др.Огромное значение имеет место проведения праздника народного твор-чества. В этом смысле Октябрьский не побоялся пригласить к себе такое большое количество участников, понимая возможности небольшого городка. На этот шаг решились и организовывают фестиваль руководители района и города, руководители организаций и творческих коллективов вот уже десятки лет. Это заведующий отделом культуры Светлана Анатольевна Березовская, руководители района, руководители отдельных структур и творческих коллективов …Подытоживая вышесказанное, можно утверждать, что «Берагіня» – не разовое местечковое, коммерческое мероприятие, а явление, оказывающее влияние на жизнь и деятельность всех почитателей и пропагандистов народного творчества, это радость зрителям, она раскрывает новые таланты, популяризирует и сохраняет истинно народное искусство, воспро-изведения повседневного бытия общества …И пусть это продолжается в будущем.
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(г. Гомель)

РЭСПУБЛІКАНСКІ ФЕСТЫВАЛЬ 
ФАЛЬКЛОРНАГА МАСТАЦТВА БЕРАГІНЯ  

І ТРАДЫЦЫЙНАЯ НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА ГОМЕЛЬШЧЫНЫГомельшчына – запаведны край традыцыйнай народнай культуры. Яна вылучаецца багацейшай, самабытнай духоўнай спадчынай. Рэгіён славіцца сваімі традыцыйнымі святамі, абрадамі, звычаямі, рамесніцкімі і дэка-ратыўна-прыкладнымі мастацкімі традыцыямі, носьбітамі старажытнай народнай культуры. Менавіта таму ў г.п. Акцябрскі з 1999 г. сталі праводзіць фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня», які ў 2004 г. набыў статус рэспубліканскага. Сам фестываль, безумоўна, з цягам часу значна паўплываў на культуру як Акцябрскага раёна, «гаспадара» заключных фестывальных мерапрыемстваў, так і на Гомельшчыну ў цэлым. На сённяшні дзень «Берагіня» з’яўляецца адным з самых адметных фестываляў народнага мастацтва нашай краіны, скіраваным на аўтэнтычныя формы народнай культуры, комплексную мастацкую адукацыю і выхаванне дзяцей, пад-леткаў, навучэнцкай і працоўнай моладзі сродкамі народнага мастацтва ва ўсіх яго каранёвых праявах.Уплыў «Берагіні» на развіццё традыцыйнай народнай культуры раёна, вобласці і рэспублікі сапраўды неацэнны. Фестываль становіцца выдатнай пляцоўкай для далейшага развіцця калектываў. Удзел у фестывальным руху дапамагае зразумець глыбіню і каштоўнасць традыцыйнай культуры як удзельнікам, так і кіраўнікам калектываў. Жаданне прыняць удзел часта становіцца падставай для значнага пашырэння рэпертуару, вырабу трады-цыйных строяў і нават для змены і выбару творчага накірунку калектываў.За 20-гадовую гісторыю ў заключных мерапрыемствах фестываля прынялі ўдзел калектывы з 14 раёнаў і танцавальныя пары – выканаўцы побытавых танцаў практычна з усіх раёнаў Гомельскай вобласці. Найболь-шая колькасць калектываў – з Акцябрскага краю. Ад яго прымалі ўдзел 14 аўтэнтычных гуртоў, больш за 20 дзіцячых фальклорных калектываў, а таксама 7 калектываў-пераймальнікаў традыцыі, у склад якіх уваходзяць моладзь і людзі сярэдняга ўзросту. З дзіцячых калектываў асабліва вылуча-ецца ўзорны фальклорны ансамбль «Рудабельскія зорачкі» ДУК «Акцябрскі цэнтр вольнага часу» пад кіраўніцтвам Вольгі Гаўрылаўны Дульскай. Многія выпускнікі ансамбля выбіраюць прафесійную дзейнасць менавіта ў сферы фальклору. Калектыў высока ацэньваецца на разнастайных фестывалях і конкурсах як у Беларусі, так і за яе межамі.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 25Жыткавіцкі раён прадстаўлялі на фестывалі народны фальклорна-этнаграфічны калектыў «Міжрэчча» Пагосцкага сельскага клуба-бібліятэкі – носьбіт абраду «Юр’я», занесенага ў Рэспубліканскі спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей; этнаграфічныя калектывы з Мале-шава і Новых Мілевічаў, дзіцячы фальклорны калектыў «Зараначка» з Пухавічаў. У 2014 г. народны фальклорны ансамбль «Дубравіца» з Рычова прэзентаваў на фестывалі спеўны стыль Тураўскага міжрэчча Прыпяці – Сцвігі, унесены ў Рэспубліканскі спіс нематэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей.Фальклор Лельчыцкага раёна гледачам «Берагіні» прэзентавалі адзіны ў Гомельскай вобласці Заслужаны аматарскі фальклорны калектыў «Журавінка» Слабадскога сельскага дома культуры, народны фальклорны калектыў «Таняжанка» Тонежскага сельскага дома культуры – носьбіт гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь – абраду «Чырачка», і ўзорны фальклорны калектыў «Карагод» Ліплянскага сельскага дома культуры, які паспяхова ўдзельнічаў у конкурсах фестывалю ў 2008 і 2012 гг. На фестывалі былі прадстаўлены этнаграфічныя калектывы Буда-Каша-лёўскага, Калінкавіцкага, Петрыкаўскага, Светлагорскага раёнаў, дзіцячыя фальклорныя калектывы Веткаўскага, Гомельскага, Ельскага, Петры каў-скага, Хойніцкага і Чачэрскага раёнаў, маладзёжныя народныя фальклор-ныя калектывы Кармянскага і Гомельскага раёнаў вобласці, народныя і ўзорныя фальклорныя калектывы г. Гомеля.Правядзенне фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» менавіта на Гомельшчыне ў значнай ступені абумоўлена тым, што гэты рэгіён славіцца ўнікальным захаваннем да нашага часу традыцыйнага мастацтва як жывой з’явы. Ва ўсіх раёнах вобласці ўкараніліся і штогод праходзяць поўнасцю ці фрагментарна ў згоднасці з аўтэнтычнымі канонамі каляндар-ныя святы: калядны комплекс (уласна Каляды, стары Новы год або Васілле і Вадохрышча), Стрэчанне, Гуканне вясны, Соракі, Вялікдзень (абрад валачобніцтва), Юр’е, Ушэсце, Тройца, Купалле, Зажынкі, Дажынкі. Лакаль-ныя варыянты адметнага рэгіянальнага веснавога абраду «Ваджэнне і паха-ванне стралы» падтрымліваюцца жыхарамі Веткаўскага, Гомельскага, Добрушскага і Чачэрскага раёнаў. Абрад пераносу свячы ладзяць у Буда-Кашалёўскім, Веткаўскім, Гомельскім, Кармянскім, Чачэрскім і Калінкавіцкім раёнах. Назіраецца плённае супрацоўніцтва культуры і адукацыі, калі для ўдзелу ў мясцовых традыцыйных святах арганізуюць падвоз вучняў школ з суседніх вёсак.Асноўная мэта ўсіх формаў работы з народнай спадчынай краю – пад-трымка жыццёвасці традыцый, наданне новых імпульсаў існаванню роз-ных відаў аўтэнтычнага фальклору, для чаго ў Гомельскай вобласці скла-лася сістэма ў набыцці ведаў у сферы духоўнай народнай культуры. Яна 
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грунтуецца на дыферэнцыраваным падыходзе, паэтапным засваенні тэарэ-тычных і практычных ведаў, выбары адпаведных формаў навучання. Змест семінараў, семінараў-практыкумаў, творчых лабараторый, курсаў павы-шэння кваліфікацыі мае шырокую тэматыку – ад вывучэння структуры і прынцыпаў пабудовы беларускага народнага календара, абрадавых і паза-абрадавых фальклорных песень, інструментальнага і танцавальнага фальк-лору да ўстойлівых рытуальных формул, міфалагем славянскай міфалогіі, хрысціянскіх свят і г.д. Так, на працягу 2010–2018 гг. па ініцыятыве ўстановы «Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці» (ГАЦНТ) у вобласці адбы-ліся цыклы семінараў, семінараў-практыкумаў работнікаў клубных устаноў раёнаў па тэмах: «Гісторыка-культурныя каштоўнасці Гомельшчыны – ахова, захаванне і папулярызацыя традыцыйнай культуры», «Духоўны патэнцыял традыцыйнай народнай культуры», «Народная проза рэгіёну», «Старажытныя народныя святы і абрады, сакральныя язычніцкія і хрысціянскія месцы, традыцыйныя іміджавыя культурныя мерапрыем-ствы і іх пазіцыянаванне як аб’ектаў турыстычнага бізнесу на Гомель-шчыне», «Моладзь і традыцыйная народная культура», «Этнатурызм як рэсурс культурнай ідэнтыфікацыі рэгіёну» і інш.Набыццё прафесійных ведаў культработнікамі дазволіла праводзіць у кожным раёне планамернае лакальна-рэгіянальнае даследаванне, у час якога работнікі сельскіх клубных устаноў робяць сістэмны аналіз, кла сі-фікацыю свят і жанраў твораў вуснай народнай прозы, песень, танцаў, а потым і адраджаюць іх. Апісанні мясцовых каляндарных і сямейна-быта-вых свят, запісы песень і твораў народнай прозы маюць усе рэгіянальныя арганізацыйна-метадычныя структурныя падраздзяленні і цэнтры. Ёсць яны і ў сельскіх установах культуры. Аналіз планаў работы рэгіянальных арганізацыйна-метадычных структурных падраздзяленняў і цэнтраў, спра-ваздач аб вучэбна-выхаваўчай і творчай працы кіраўнікоў народных і ўзорных фальклорных калектываў, куратарства іх дзейнасці ўстановай ГАЦНТ паказвае, што большасць з іх надаюць сур’ёзную ўвагу пытанням захавання мясцовага традыцыйнага фальклору, планаванню работы калек-тыву, абнаўленню і папаўненню ўзорамі мясцовай народнай спадчыны рэпертуару фальклорных калектываў.Аддзелам традыцыйнай народнай культуры ўстановы ГАЦНТ таксама вядзецца работа па расшыфроўцы фальклорных матэрыялаў, запісаных ад носьбітаў-інфарматараў падчас удзелу ў раённых семінарах, творчых атэ-стацыях калектываў. Праводзіцца класіфікацыя матэрыялаў па выніках выяўлення рэгіянальных народных традыцый, папаўняюцца медыятэка па традыцыйнай абраднасці і фальклоры Гомельшчыны, банк дадзеных па народных майстрах і самадзейных мастаках вобласці, калектывах з наймен-нем «народны (узорны)», фота-, відэатэкі па выставачнай дзейнасці ўстановы ГАЦНТ і дамоў, цэнтраў рамёстваў. З мэтай выпрацоўкі найбольш 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 27верагоднай версіі бытавання фальклорна-абрадавых традыцый супра-цоўнікамі аддзела традыцыйнай народнай культуры ўстановы ГАЦНТ І. В. Глушэц і Л. Г. Мельнікавай за 2010-2018 гг. праведзены комплексныя экспедыцыйныя даследаванні традыцыйнай духоўнай культуры сельскіх населеных пунктаў Жыткавіцкага, Буда-Кашалёўскага, Лельчыцкага, Нараўлянскага, Петрыкаўскага, Рэчыцкага раёнаў вобласці.Планамерныя даследаванні дазваляюць вызначаць самыя адметныя праявы традыцыйнай культуры і праводзіць работу па падрыхтоўцы іх да ўключэння ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэс-публікі Беларусь. На сакавік 2018 г. Гомельская вобласць мае ў Спісе 10 элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны: абрады «Чырачка» (аг. Тонеж Лельчыцкага раёна), «Юраўскі карагод» (в. Пагост Жыткавіцкага раёна), «Ваджэнне і пахаванне стралы» (в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна), «Провады русалкі» (аг. Вялікі Бор Хойніцкага раёна); мясцовыя песенныя стылі (аг. Рычоў Жыткавіцкага, в. Казлы Ельскага, в. Новае Палессе Лельчыцкага раёнаў); традыцыя пакланення каменным крыжам («камен-ныя дзевачкі», вв. Данілевічы і Баравое Лельчыцкага раёна); Неглюбская народная тэкстыльная традыцыя (аг. Неглюбка, населеныя пункты Ляда, Сініцы, Канавалава, Рэпішча, Селішча, Перадавец, Перавессе, Свабода Неглюбскага сельсавета Веткаўскага раёна); лясное бортніцтва Беларусі (на прыкладзе Лельчыцкага раёна Гомельскай вобласці). Усе гэтыя праявы тра-дыцыйнай культуры з’яўляюцца жывымі і запатрабаванымі, прычым не толькі мясцовымі суполкамі, але і жыхарамі бліжэйшых населеных пунктаў, а таксама людзьмі, якія выехалі з родных мясцін і пражываюць у іншых рэгіёнах Беларусі, Украіны, Расіі. Галоўны фактар у запатрабаванасці стара-жытнай спадчыны – захаванне традыцыйнага вобразу сялянскага жыцця. Сярод праблем трэба адзначыць адмоўнае ўздзеянне агульных працэсаў дэмаграфіі і ўрбанізацыі (старэнне носьбітаў фальклорна-абрадавай традыцыі, пераезд моладзі з вёскі ў горад), таксама часта назіраецца знікненне ўвагі з боку ўдзельнікаў традыцыйных свят да сакральна-магічнага зместу абрадаў і ўзмацненне ў фальклорна-абрадавай традыцыі эстэтычнага, рэкрэацыйнага пачаткаў.Даследаванне традыцыйных свят і абрадаў дае магчымасць выдаваць буклеты, зборнікі з аўдыядадаткамі, у тым ліку экспедыцыйныя матэ-рыялы. Станоўча складваецца супрацоўніцтва ў сферы традыцыйнай куль-туры раённых аддзелаў ідэалогіі, культуры і па справах моладзі, іх арганізацыйна-метадычных структурных падраздзяленняў і цэнтраў, сель-скіх устаноў культуры з Гомельскім дзяржаўным універсітэтам імя Ф. Ска-рыны, Цэнтрам даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Для папулярызацыі традыцыйнай культуры Гомельшчыны аддзел традыцыйнай народнай культуры ўстановы ГАЦНТ і раённыя ўстановы культуры вядуць супрацоўніцтва з раённымі, абласнымі 
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і рэспубліканскімі сродкамі масавай інфармацыі, у тым ліку газетамі «Гомельская праўда», «Літаратура і мастацтва», «Культура», тэлерадыё-кампаніяй «Гомель», «Белтэлерадыёкампаніяй».Вялікая роля ў справе папулярызацыі каштоўнасцей народнага мастац-тва і рамёстваў належыць фальклорным калектывам, аматарскім аб’яд-нанням па вывучэнні фальклорных традыцый, побытавага танца, прыклад-ных ведаў і навыкаў.Паводле статыстычных даных, у сістэме клубных устаноў Гомельскай вобласці на 1 студзеня 2018 г. працуе 199 фальклорных калектываў, у якіх удзельнічаюць 1750 чалавек, з іх дзіцячых 60 калектываў і адпаведна 535 удзельнікаў. Найменне «народны» мае 51 фальклорны калектыў, «узорны» – 5, ганаровае званне «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь» – 1. Усе гэтыя калектывы ў адпаведнасці з планам творчай атэстацыі раз у 3 гады праходзяць пацвярджэнне наймення «народны» і «ўзорны», раз у 5 гадоў – звання «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь». Пацвярджэнне праводзіцца на падставе прагляду канцэртных праграм, а таксама па выніках актыўнай канцэртнай дзейнасці і ўдзелу калектываў у прэстыжных міжнародных, рэспубліканскіх, абласных кон-курсах і фестывальна-відовішчных акцыях. Аналіз параўнальных дадзеных за апошнія гады дазваляе назіраць павелічэнне колькасці фальклорных калектываў з найменнем «народны (узорны) аматарскі калектыў», што абумоўлена выканальніцкім і творчым ростам калектываў. Зніжэнне агуль-най колькасці фальклорных калектываў адбываецца з-за нізкай цікавасці значнай часткі насельніцтва да традыцыйнай спадчыны, аптымізацыі сеткі ўстаноў культуры, неадпаведнасці рэпертуару, змены накірунку і базы дзейнасці калектываў. Агульнай праблемай фальклорных калектываў з’яўляецца паўсюднае старэнне іх удзельнікаў. Для падтрымкі і трансляцыі традыцыйнай спадчыны многія фальклорныя калектывы, у складзе якіх людзі старэйшага ўзросту, маюць свае дзіцячыя калектывы-спадарожнікі, удзельнікі якіх праз агульныя мерапрыемствы, святы, абрады натураль-ным чынам пераймаюць традыцыі ад старэйшых.Шмат відаў матэрыяльнай народнай творчасці захавалася на Гомель-шчыне. Гэта салома- і лозапляценне, аплікацыя саломкай, разьба па дрэве, ткацтва, кераміка, вязанне і вышыўка, выраб народнага адзення. Разві-ваюцца гурткі па накірунках, якія практычна не бытавалі ў вобласці або былі амаль забыты – гэта ручное пляценне паясоў, выцінанка, ткацтва габеленаў, бісерапляценне. Цікавасць да рамёстваў і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў многім залежыць ад папулярызатарскай работы, удзелу народных майстроў і іх вучняў у выставах, кірмашах, святах і фесты-валях. Гурткі па навучанні традыцыйным відам прыкладной творчасці рэгіянальных дамоў і цэнтраў рамёстваў праводзяць даследчую работу па выяўленні майстроў і вывучэнні традыцый дэкаратыўна-прыкладнога 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 29мастацтва, рамёстваў, арганізоўваюць выставы, вечары-сустрэчы з народ-нымі майстрамі.Дзякуючы адраджэнню фальклорнай спадчыны, дэкаратыўна-прыклад-нога мастацтва ў Гомельскай вобласці стала магчымым правядзенне рэспубліканскіх, абласных і раённых фестываляў, аглядаў-конкурсаў, канцэртаў, выстаў, якія садзейнічаюць захаванню і папулярызацыі народ-най культуры, яе трансляцыі малодшаму пакаленню, падтрымцы выка-наўцаў народных песень, музыкі, танцавальнага фальклору, народных майстроў, выяўленню новых талентаў. У падрыхтоўцы да ўдзелу ў конкур-сах, фестывальных акцыях актыўную работу праводзяць рэгіянальныя арганізацыйна-метадычныя структурныя падраздзяленні і цэнтры, для чаго выкарыстоўваюць разнастайнае метадычнае забеспячэнне, у тым ліку відэа- і аўдыяархівы з запісамі фальклору, што садзейнічае захаванню і папулярызацыі традыцыйнай спадчыны.Традыцыйная культура рэгіёну паспяхова прэзентуецца калектывамі мастацкай самадзейнасці і майстрамі як за межамі вобласці, так і краіны. Атрымліваюць станоўчы рэзананс у мясцовага насельніцтва і садзейнічаюць далейшаму адраджэнню, захаванню і папулярызацыі народнай спадчыны свайго куточка, сваёй малой радзімы шматлікія фестывальна-конкурсныя акцыі, што праходзяць на Гомельшчыне і прысвечаны традыцыйнай куль-туры. Пералік толькі некаторых з іх сведчыць пра зацікаўленасць і разна-стайнасць падыходаў да папулярызацыі нацыянальнай культурнай спад-чыны: Міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод» (г. Гомель); Рэспубліканскі фестываль народнага гумару «Аўцюкі» (Калін-кавіцкі раён); Абласны конкурс танцавальных пар – выканаўцаў народных побытавых танцаў «Вытокі», якому папярэднічаюць раённыя конкурсы; Абласное свята сямейнай творчасці «Сем – Я»; Абласны конкурс драўлянай скульптуры «Ажыўшая даўніна»; свята ткацтва «Кросенцы» (Веткаўскі раён); Рэгіянальны фестываль песеннага мастацтва «Гэты дзіўны спеў з глыбінь народных» на прыз мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, прафесара, народнага артыста Рэспублікі Бела-русь М. П. Дрынеўскага (г.п. Лельчыцы); Рэгіянальны фестываль гарманістаў «Грай, гармонік!» (Ельскі раён); Калядны рэгіянальны фестываль «Каляд-нае сузор’е фальклору» (г. Светлагорск); Адкрытае раённае свята фальк лору «Траецкі карагод на Веткаўшчыне» (г. Ветка); конкурс-фестываль народнай творчасці «Ад прадзедаў спакон вякоў» (Гомельскі раён).Адметным брэндам Гомельскай вобласці з’яўляецца Міжнародны фесты-валь этнакультурных традыцый «Кліч Палесся», які праводзіцца раз у два гады з 2010 г. у аграгарадку Ляскавічы Петрыкаўскага раёна на тэрыторыі ДПУ «Нацыянальны парк Прыпяцкі». Мэты фестывалю – падтрымка і папу-лярызацыя сучаснага аматарскага мастацтва і шматграннай традыцыйнай 
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культуры: фальклору, мясцовых традыцый і абрадаў, народных промыслаў і рамёстваў, нацыянальнай кухні.Калі ўлічваць маштабы працы, якая праводзіцца ў накірунку традыцый-най культуры, ёсць спадзяванні, што спадчына беларускага народа, якая жыве ў памяці старэйшага пакалення, будзе падтрымлівацца моладдзю і дзецьмі. І пацвярджэнне гэтаму – Рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» – сапраўды невычэрпная крыніца, да якой прыцягва-юцца людзі розных узростаў. Фестываль стымулюе моладзь да больш даска-налага вывучэння і ўкаранення ў жыццё звычаяў і абрадаў нашых продкаў. За ўсю гісторыю свайго існавання «Берагіня» стала важным крокам у засваенні, захаванні і трансляцыі мастацкага вопыту продкаў сённяшняму пакаленню.

Энгельс  ДАРАШЭВІЧ
(г. Мінск)

ДУМАЙ ПРА БЕРАГІНЮУ маіх выступленнях шмат гаварылася аб неабходнасці новай філа софіі, а дакладней – МЕТАФІЗІКІ, у наш час, калі вырашаецца лёс не толькі асоб-ных этнасаў, але, магчыма, усёй планеты Зямля. І неабходна пашырыць свя-домасць усіх людзей, а не толькі эліт – аб сапраўднай рэвалюцыі ў галавах, каб людзі ўсе зразумелі, што толькі ў іх руках (а, дакладней, у галавах і ў сэр-цах!) лёс іх дзяцей, унукаў, праўнукаў.Таксама ў гэтым новым сфетаўяўленні значную ролю будзе адыгрываць культура народа, фальклор, любоў да аўтэнтычных з’яў – танцаў, песень, балад, а таксама, да прадметаў быту, рэчаў народных, вясковых. Таму, што гэтае імкненне да сапраўднага, да прыроды, лясоў і лугоў, рэчак, азёраў.Чаму гэта так важна? Я ўпэўнены, гэта будзе садзейнічаць міру, добрай змене, і пераключыць агульныя ўяўленні аб жыцці, мэтах жыцця, кахання і абавязках.Я ўжо пісаў аб тым, што народная культура (фальклор, этнаграфічныя аб’екты, мараль) вельмі добра ўплывае на светаўспрыманне, асабіста, дзя-цей, моладзі. Чаму, асабліва, іх? Таму, што з народнай культурай яны лягчэй прызвычаяцца да здаровага ладу жыцця, да здаровай маралі, наогул, да ўсяго гуманістычнага.Вопыт той вялікай дзейнасці, якую праводзяць энтузіясты, у прыватнасці, на фестывалі «Берагіня», заснавальнікам і мадэратарам якой з’яўляецца чалавек, адданы гэтай справе – М. А. Козенка. Шмат ужо гадоў блішчыць свет прыгажосці на ўсёй Беларусі – гэта фестываль «Берагіня». І, бачна, што лёсам беларускіх фестываляў «Берагіні» было наканавана адбыцца ўжо 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 31ў добра вядомым месце не толькі для беларусаў – г.п. Акцябрскі. У гэтым, на мой погляд, прыгажэйшым кутку Беларусі, а дакладней, Беларускага Палесся, дзякуючы падтрымцы лепшых людзей Акцябрскага раёна, расквітнела гэтае цуда – фестываль «Берагіня».Часам я ў думках прылятаў да гэтага цудоўнага кутка Беларусі, які быў у час Вялікай Айчыннай вайны партызанскім краем. І, гэта невыпадкова, што менавіта тут яскрава свецяць лепшыя духоўныя выявы беларускага народу, праявы гуманізму, вялікае імкненне да міру і супраць вайны. Там гэта выклікае вялікую павагу да жыхароў горада, іх фальклорных гуртоў, да іх добразычлівай гасціннасці.Трэба на свае вочы пабачыць фестываль. Гэта – свята, гэта – парад Маладосці Рэспублікі. Высокая мера майстэрства фальклорных калекты-ваў – і ўсё дэманструе вялікую ролю вуснай народнай творчасці ў выха ванні моладзі ў духу роднай культуры, у светлых адносінах да асноў жыццядзей-насці беларусаў.Нашы мастацкія калектывы ўжо ў наш час аб’язджаюць шмат краін, даруючы яскравыя жамчужыны нашага фальклору. І ў той жа час з вялікай павагай ставяцца да іх аўтэнтычнай культуры, і запрашаюць іх да выступленняў у нас. Ці ж гэта не Паслы Міру ва ўсім Свеце? Дарэчы, некато-рыя калектывы, нават нашай кафедры, выступалі ў розных краінах па запрашэнню нашых пасольстваў, у прыватнасці, у Бруселі, Жэневе і іншых гарадах (калектыў «Ветах» – кіраўнік В. В. Калацэй).Нават і зараз «Берагіня» збірае прадстаўнікоў розных краін і шмат якіх этнасаў. Яе будучыня мне бачыцца яркім маяком фальклора ў нашай краіне.Вельмі хацеў бы, каб «Берагіня» была не толькі арэнай паказу фальклор-ных талентаў, але і цэнтрам глыбокіх навуковых дакладаў і паведамленняў. Хай усё гэта стане рэальнасцю!
Вячаслаў  КАЛАЦЭЙ

(г. Мінск)

ПРЭЦЭДЭНТ БЕРАГІНІ  І НОВЫ ВЕКТАР 
У ЭТНАКУЛЬТУРНЫМ ВЫХАВАННІ 
ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІ БЕЛАРУСІВыхаванне дзяцей і моладзі сродкамі народнага мастацтва напрыканцы ХХ ст. у традыцыйных асяродках (на вёсцы), на жаль, амаль спынілася, паколькі актыўна ішлі працэсы ўрбанізацыі і дэбеларусізацыі, – працэсы фатальныя для айчыннага фальклору. У штучным для традыцыйнай куль-туры ўрбанізаваным гарадскім асяроддзі эталонам далучэння дзяцей да народнага мастацтва лічылася дзейнасць ўзорнага ансамбля «Зорачка» 
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Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, дзе народныя песні развучвалі па нотах, танцы выкладалі ля станка, уніформападобныя касцюмы па эскізах прафесійных дызайнераў шылі на фабрыцы, а музыч-ныя аранжыроўкі пісаў прафесійны кампазітар, які ніколі не быў у фаль-клорнай экспедыцыі. У выніку, падчас выступленняў ансамбля «Зорачкі» на сцэне, гледачы бачылі не беларускі фальклор, а яго с тыл і з ацыю : узоры 
прафесійнага мастацтва «па матывах» фальклору. У такім жа ключы працавалі ўсе дзіцячыя і маладзёжныя фальклорныя гурты краіны напярэдадні міленіуму (з папраўкай на больш сціплыя ў параўнанні са сталічнай «Зорачкай» фінансавыя і кадравыя магчымасці).У 1996 г. мяне і Таццяну Пладунову запрасілі на фальклорнае мера-прыемства ў Барысаўскі раён, дзе на сцэне дамінаваў фальклорны гурт з мясцовым танцавальным, спеўным і музычна-інструментальным рэпер-туарам, утвораны з вясковых дзяцей, акуратна апранутых у пашытыя бацькамі цэн тральнабеларускія строі. Мы, выхаваныя на кнігах, альбомах і этнафільмах сусветна прызнаных прафесійных беларусазнаўцаў Арсена Ліса, Міхася Раманюка, Зінаіды Мажэйкі і на фальклорных фестывалях Прыбалтыкі вырашылі (у той час – пакуль толькі для сябе): гэты вясковы калектыў – «першая ластаўка» новага напрамку, новага вектару ў этнакуль-турным выхаванні дзяцей і моладзі Беларусі, яго першы выпадак – першы прэцэдэнт. Як паказаў час – мы не памыліліся. Калектыў з Барысаўшчыны працаваў у вектары захавання формы і зместу аўтэнтычнага фальклору беларусаў у працэсе яго спецыяльна арганізаванай пераемнасці. Фальклор (прынцыпова не стылізаванае мастацтва вуснай традыцыі) быў і зместам, і мэтай, і вынікам навучання ў гэтым фальклорным гурце. Калектыў называўся «Берагіня», быў створаны ў в. Мётча намеснікам дырэктара мяс-цовай школы Антанінай Абрамовіч і мінскім этнахарэолагам Міколам Козенкам.У кантэксце параўнання  аўтэнтычнага фальклору і яго стылізацыі варта падкрэсліць, што невымерная бездань паміж імі акрэслена і даказана даволі даўно. Па апісаннях аналітыкаў культуры і мастацтва, дзве гэтыя з’явы – з’явы прынцыпова іншага паходжання – яны непараўнальныя, а замена першай на другую (нават пры знешнім падабенстве) немагчыма без прафанізацыі. Гэта не ўзаемазаменныя рэчы, дазволю сабе аўтацытату, нават пры знешнім падабенстве. Вось як размяжоўваў аўтэнтычную аснову сезонна-рытуальнай дзеі і яе сцэнічную стылізацыю1 непераўзыдзены су светнавядомы аўтарытэт галіны аналізу традыцыйных культур свету 

1 Трэба адзначыць, што ў цытаце з эсэ Эліядэ гаворка ідзе пра старажытныя сезонныя (каляндарныя) рытуалы, якія з’явіліся асновай пазнейшых тэатральных пастановак на сцэне (аўтэнтычнымі вытокамі класічнага тэатра элінаў). Але выхад на канцэптуальныя падыходы да аналіза культурнай і мастацкай архаікі, да працы з праявамі традыцыйнай культуры ў эсэ дакладна прасочваецца (каментар В.К.). 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 33румынска-амерыканскі даследчык Мірча Эліядэ: «…відавочна якасная розніца паміж дзвюма катэгорыямі з’яў: рытуальная дзея… забяспечвала выратаванне суполкі, з’яднанай ёю ў адзінае цэлае, а сцэнічная пастаноўка …імкнулася да ўздзеяння зусім іншага кшталту (эстэтычнага, эмацыяналь-нага) …паміж двумя акрэсленымі планамі існуе разрыў …Дыстанцыя паміж тым, хто …асабіста бярэ ўдзел у сакральным рытуале …і тым, хто атрымлівае эстэтычнае задавальненне …ад суправаджаючай яго музыкі, невымерная» [1, с. 142]. Першае выданне эсэ, дзе змешчаныя гэтыя цытаты мэтра – 1937 г. [2], таму, калі я пачуў у 1999 г. ад румынскага кіраўніка фальклор-нага калектыва: «У нас таксама быў народны балет… у 1950-я гг. Зараз – збольшага займаемся аўтэнтычным танцам», – я падумаў: «Румыніі з Мірчай Эліядэ – пашанцавала».Пераключэнне на эстэтычныя арыенціры ў мастацтве і творчасці ўрба-нізаванага грамадства Эліядэ сярод іншага тлумачыць комплексам непаўнавартасці еўрапейскай культуры, які асабліва моцна праявіўся ў бага-тым на пераацэнку каштоўнасцей ХХ ст. З аднога боку – творцы акадэміч-нага напрамку прызнаюць за аўтэнтычным мастацтвам і традыцыйнай культурай шэраг пераваг, але істэрычна не жадаюць да іх звяртацца, ахоўваючы ўласныя эстэтычныя і мастацкія дасягненні, якія не могуць прызнаць недасканалымі: сапраўды «ці вартая такіх намаганняў і высілкаў іх творчасць, калі яна не можа больш лічыцца духоўнай вяршыняй і адзінай магчымай у ХХ ст. культурай» [1, с. 143]. Развіваючы думкі пра комплексы непаўнавартасці еўрапейскай культуры ХХ ст., Эліядэ пераканаўча даказвае, што традыцыйны светапогляд і заснаваныя на ім аўтэнтычныя формы мастацтва мелі ў якасці асноўнай (дамінуючай) «сатэрыялагічную функ-цыю» [1, с. 142]: скіраванасць на ахову законаў самазахавання і самааднаў-лення супольнасці носьбітаў традыцыі і на ахову законаў самазахавання акаляючага супольнасць асяродка жыцця («Сусвету» яе культуры), фак-тычна, – матчынага ландшафта этнасу. Адпаведным чынам, зыходзячы з такой логікі: знікае традыцыйны светапогляд і заснаваныя на ім аўтэнтычныя формы мастацтва – непазбежна разбураецца і гіне суполь-насць носьбітаў традыцыі разам з уласным матчыным ландшафтам. Пагадзімся, што (у кантэксце аховы аўтэнтычнага фальклору) інтарэсы самазахавання этнасу і яго асяродку моцна пераважваюць інтарэсы і псіхалагічныя комплексы абмежаванага кола стылізатараў народнага мастацтва.Напрыканцы ХХ ст. большасць з’арыентаваных на народнае мастацтва гледачоў і ў Беларусі стылізацыямі «аб’елася», таму асобы і калектывы, якія ў ХХІ ст. пачалі працаваць у напрамку, прапанаваным «Берагіняй» (ці част-кова запазычылі яе методыкі і падыходы), сталі даволі запатрабаванымі, атрымалі прызнанне і поспех. Прычым – у самых розных сферах дзейнасці. Паколькі вопыт «Берагіні» актыўна папулярызавалі Мётчанская школа 
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і Інстытут праблем культуры Беларусі (праводзілі семінары, майстар-класы па перайманні рэгіянальнага побытавага танца, звязаных з ім гульняў, інструментальнай музыкі, спеваў і г.д.), новае пакаленне беларусаў, якія працавалі ў напрамку прафесійнай мастацкай адукацыі (а), сярэдняй адукацыі (б), грамадскага руху (в), бізнесу (г), у рознай ступені паспяхова ўкаранілі новыя ідэі пра сістэму комплекснага выхавання фальклорам, якая ідзе ад пераймання рэгіянальнага побытавага танца.У напрамку прафесійнай мастацкай адукацыі з улікам новага вектару этнакультурнага выхавання дзяцей і моладзі працаваў калектыў кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. У адкрытай тут у 2004 г. спецыялізацыі «Этнафоназнаўства» да 30 % абітурыентаў былі дыпламанты і лаўрэаты фестывалю «Бера гіня», якія прайшлі змястоўную і выніковую школу жывога пераймання фальк-лору, створаную Міколам Козенкам як змест і вынік падрыхтоўкі да фестываль ных мерапрыемстваў. Патэнцыял гэтай сістэмы, узмоцнены імпэтам маладых педагогаў, якія прайшлі праз «берагінскія» майстар-класы і семінары, укаранёнай імі на кафедры сістэмай «курс майстра», методыкамі дэманстратыўнай антрапатэхнікі і экспедыцыйнай дзейнасцю як асновамі фарміравання вучэбнага рэпертуара і зместу навучальнага працэсу, вывеў студэнцкія калектывы «Этнасуполка», «Страла», «Раме», «Таццянка-Вяснянка», часам аб’яднаныя ў зводную «Талаку», на сцэну най-прэстыжных міжнародных фальклорных фестываляў Belfort-2003 і 2007 (Францыя); «Покровские колокола-2006» (Вільня), «Slaavi valgis-2013» (Эстонія), «Как на речке было на Фонтанке-2013» (Санкт-Пецярбург), «Laiksne 20 jubileu-2013» (Рыга), «Rudeninės-2014 і 2016» (Літва); «Etnokrakow-2015» (Польшча); «Baltica-2014 і 2015» (Літва, Латвія). Тры калектывы і шэсць салістаў сталі стыпендыятамі Спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі (2014, 2016). 8 выпускнікоў кафедры скончылі магістратуру і 5 з’яўляюцца аспірантамі НАН Беларусі і пішуць даследаванні па розных аспектах айчын-нага фальклору.У напрамку сярэдняй і дадатковай адукацыі з улікам новага вектару этна-культурнага выхавання дзяцей і моладзі працавалі людзі, намаганні якіх афармлялі першыя навыкі творчасці школьнікаў – будучага пакалення пераемнікаў фальклору Беларусі. Найбольш вядомыя калектывы-спад-каемцы ідэй і методык «Берагіні» пры школах і цэнтрах творчасці дзяцей і моладзі сёння гэта – «Явар» (Мінск, педагог-лідар Святлана Балцэвіч); «Верабейкі» (Любань, педагог-лідар Сяргей Выскварка); «Вянок» (Ракаў, педагог-лідар Лізавета Пятроўская); «Гарлачыкі» (Мінск, педагог-лідар Святлана Яфімава); «Мілавіца» (Мінск, педагог-лідар Марыя Снітко); «Нежачкі» (Расоны, педагог-лідар Валянціна Літвінава); «Квецень» (Мінск, педагог-лідар Таццяна Крыўко); «Рудабельскія зорачкі» (Акцябрскі, педагог-



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 35лідар Вольга Дульская); і, вядома, аднайменная з фестывалем мётчанская «Берагіня» (педагог-лідар Антаніна Абрамовіч). Паралельна са станаўлен-нем фестывалю, абменьваючыся дасягненнямі і падыходамі да фальклору, працавалі самабытныя «Калыханка» (Міханавічы, педагог-лідар Ларыса Рыжкова) і «Верас» (Мінск, педагог-лідар Таццяна Пладунова). Гэтыя калек-тывы і праца іх педагогаў далі шмат таленавітых выканаўцаў для фальк-лорнай, эстраднай і рок-сцэны краіны (салісты і ўдзельнікі калектываў «Юр’я», «Варгін», «Кашлаты Вох», «Ягорава гара», «Омут», «Жвавы кар-чмар», «Ветах»), шэраг адораных абітурыентаў творчых і гуманітарных устаноў вышэйшай адукацыі Беларусі.У напрамку грамадскага руху з улікам новага вектару ў этнакультурным выхаванні дзяцей і моладзі працавалі фолькклуб «Маладзёвы» і гурт «Кудзьмень» (Мінск, лідар Ірына Мазюк); «Капэла на таку» (Мінск, лідар Міхаіл Крукоўскі); «Княжыч» і «Варган» (Наваполацк, лідар Вольга Еме-льянчык); чые заснавальнікі ці некаторыя ўдзельнікі прысутнічалі на пер-шых фестывалях «Берагіні» і творча пераасэнсоўвалі іх вопыт. Калектывы вельмі шмат зрабілі для мастацкай рэканструкцыі народных свят і абрадаў Беларусі, паспрыялі станаўленню Рэспубліканскага грамадскага маладзёж-нага аб’яднання «Студэнцкае этнаграфічнае таварыства», якое акрэдыта-вана як эксперт па нематэрыяльнай культурнай спадчыне ад Беларусі пры ЮНЕСКА, актыўна праводзіць экспедыцыйную і выставачную дзейнасць. На хвалі, узнятай грамадскай дзейнасцю ў краіне пасталеў і нарасціў моц айчынны постфальклор (як актуальнае маладзёжнае мастацтва на аўтэн-тычным падмурку), які сёння актыўна вывучаюць даследчыкі [3].У напрамку бізнесу з улікам новага вектару этнакультурнага выхавання дзяцей і моладзі, адчуўшы змену ў кан’юктуры рынку этнатавараў і паслуг Беларусі працавалі школа этнавыхавання «Гуда» (Мінск, лідар Вікторыя Міхно); «Рада» (Мінск, лідар Алесь Жукоўскі); аб’яднанне майстроў і выка-наўцаў на народных музычных інструментах «Дударскі клуб» (Мінск, лідар Яўген Барышнікаў); крама этнатавараў «Рагна» (Мінск, лідар Ігар Міхно). Пласт дзейнасці, які закранала актыўнасць гэтых і блізкіх да іх суполак і аб’яднанняў спрыяў фарміраванню айчыннага рынка этнатавараў і пас-луг, стварэнню агра- і этнасядзіб, камерцыйных клубаў, устаноў і пляцовак з беларускай музыкай і побытавым танцам. Усё гэта – формы захавання традыцый, якія спантанна фарміруе грамадства шмат у чым пад уплывам светапогляду і паводзін, транслюемых з пляцоўкі «Берагіні» яе засна-вальнікамі, экспертамі, удзельнікамі. Прычым фестывальныя падзеі фарміруюць масавыя моду і запатрабаванні людзей на ўсё аўтэнтычнае, сапраўднае, якаснае, што ёсць у традыцыйнай культуры беларусаў, адсоўваючы другасныя «стылізаваныя» формы з прыярытэтаў аматараў і знаўцаў мастацтва і фальк лору. Такім чынам – паляпшаецца якасць жыцця грамадства, няспешна але непазбежна змяняецца парадыгма ў айчынных 
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культуры і мастацтве, знітаваных з этнаідэнтыфікацыяй і фальклорам. Аўтэнтыка і яе перайманне становіцца актуальнымі, трэндавымі, а стылізацыя фальклору павольна пераходзіць у шэраг неактуальнага рэтра.Тое, што традыцыі варта захоўваць – сёння мала хто аспрэчвае ў адкры-тую, іншая справа – што і як рабіць, каб не дапусціць падмены (а ў пера-спектыве – вынішчэння) аўтэнтычнай песні, танца, абрадавай дзеі іх жа стылізацыямі? Для разумення архаічных і не характэрных сучаснасці культур ных праяў Мірча Эліядэ, чыё імя носіць кафедра антрапалогіі Чыкаг-скага ўніверсітэта, слушна раіць «наперад таго, каб іх судзіць …іх зразумець, зліцца з іх традыцыяй, якімі б не былі сродкі яе выразнасці…» [1, с. 143]. Ён сцвярджае, што комплексы непаўнавартасці «вынішчаюцца самім ходам гісторыі», калі з’явы традыцыйных культур будуць «вывучацца і тракта-вацца ў іх уласным кантэксце» [1, с. 144] – іншымі словамі, без «эстэтызацыі і паляпшэння» стылізацыяй, калі традыцыя становіцца і мэтай, і сродкам пераемнасці, выхавання, навучання. Таму – толькі, калі асобы, якія зай-маюцца этнакультурным выхаваннем і этнамастацкай адукацыяй Беларусі будуць трымацца вектара, прапанаванага ў іх дзейнасці «Берагіняй», – новыя пакаленні беларусаў будуць мець магчымасць далучыцца да аўтэнтычнага мастацтва сваіх прокаў, а не да яго штучных сурагатаў. Сёння (дзякуючы «Берагіні», працы яе заснавальнікаў Антаніны Абрамовіч і Міколы Козенкі, намаганням некалькіх пакаленняў удзельнікаў калек-тыва – дзяцей з Мётчы і навакольных вёсак) зрабіць гэта значна прасцей – было б жаданне.

1. Элиаде, Мирча. Азиатская алхимия. Сборник эссе / Мирча Элиаде / пер. с рум., фр., англ. – М. : Янус-К, 1998. – 604 с.2. Элиаде, Мирча [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Дата доступу : 12.02.2016.3. Дарашэвіч, Э. Тэорыя фальклору: вучэб.-метад. дапам. / Э. К. Дарашэвіч; М-ва культуры Рэсп. Беларусь, Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск : БДУКМ, 2016. – 78 с.
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(г. Мінск)

АБ ВЫНІКАХ РЭАЛІЗАЦЫІ 
РЭСПУБЛІКАНСКАГА ЭКСПЕРЫМЕНТАЛЬНАГА ПРАЕКТА 
ТАНЦАВАЛЬНЫ ФАЛЬКЛОР І ДЗЕЦІ : 2001 2003 гг. У рэчышчы «Дзяржаўнай праграмы па захаванні і падтрымцы народнага мастацтва, народных промыслаў і рамёстваў у Рэспубліцы Беларусь» (зацвер джанай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь 28 снежня 2000 г. № 05/239) Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры (рэктар пра-фесар У. П. Скараходаў) на працягу 2001–2003 гг. вёў мэтанакіраваную работу па рэалізацыі Рэспубліканскага эксперыментальнага праекта «Тан-цавальны фальклор і дзеці». Праект быў распрацаваны лабараторыяй тра-дыцыйнага мастацтва БелДІПК і адобраны Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь (аўтар і кіраўнік праекта старшы навуковы супрацоўнік БДІПК Мікола Козенка).

Праект меў на мэце:аднаўленне, пераемнасць і папулярызацыю народнай спадчыны Бацькаў-шчыны;прыцягненне ўвагі дзяржаўных устаноў і грамадскасці краіны да праблемаў выхавання дзяцей і моладзі сродкамі традыцыйнага народнага мастацтва.
Ставіў задачы:• выяўлення і вяртання ў практыку разнастайных форм аўтэнтычнага фальклору свайго краю;• далучэння дзяцей розных узростаў і працоўнай моладзі да трады-цыйнага народнага мастацтва шляхам вуснага яго пераймання.
Праект быў скіраваны:• на шматузроўневую, комплексную і доўгатэрміновую сумесную працу органаў і ўстаноў культуры і адукацыі ў галіне мастацка-адукацыйнай школьнай і пазашкольнай сістэмы выхавання сродкамі традыцыйнай народнай творчасці.
Ставіў пытанні:• стымулявання і падтрымкі аўтэнтычных форм традыцыйнай народ-най культуры на месцах натуральнага іх бытавання.У праекце на падставе рэкамендацый упраўленняў культуры аблвы-канкамаў і заяў аддзелаў культуры, узгодненых з кіраўніцтвам райвы-канкамаў, былі задзейнічаны Драгічынскі раён Брэсцкай, Ушацкі і Гарадоцкі раёны Віцебскай, Акцябрскі і Лельчыцкі раёны Гомельскай, Ваўкавыскі раён Гродзенскай, Барысаўскі і Любанскі раёны Мінскай, Дрыбінскі раён Магілёўскай абласцей. На апошнім этапе Дрыбінскі раён неабгрунтавана 
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быў выключаны з праекта ўпраўленнем культуры Магілёўскага аблвыкан-кама, а замест яго прапанаваны раён Асіповіцкі.На падставе Рэспубліканскага праекта рашэннем райвыканкамаў былі зацверджаны праекты раённыя, адпаведна якім работа на месцах вялася па наступных напрамках:вывучэнне фальклорнай спадчыны краю ў розных яе праявах;навучанне дзяцей, падлеткаў, моладзі мясцовым народным танцам, кара-годам, гульням;выраб этнічных строяў для ўдзельнікаў праекта;стварэнне танцавальных фальклорных калектываў;правядзенне вучобы кадраў;напісанне матэрыялаў даследчага і мастацкага характару і як вынік папярэдняй сістэмнай і комплекснай працы:правядзенне конкурсаў танцавальных пар-выканаўцаў народных побы-тавых танцаў (мясцовыя, мікрарэгіянальныя, заключныя раённыя туры);правядзенне «фальклорных чытанняў» па праблемах аднаўлення, пераемнасці традыцый народнай культуры дзецьмі і моладдзю, выхавання падрастаючага пакалення на аснове гэтых традыцый (з удзелам работнікаў 
культуры, мастацтва, адукацыі – настаўнікаў і вучняў);выданне даведнікаў раённых праектаў.Каардынатарамі і выканаўцамі рашэнняў райвыканкама выступілі аддзелы культуры ва ўзаемадзеянні з аддзеламі адукацыі.Завяршэнне праекта мелася адбыцца ў рамках Трэцяга рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» (г.п. Акцябрскі Гомельскай вобласці). Сярод заключных рэспубліканскіх мерапрыемстваў кіраўнікі пра-екта (лабараторыя традыцыйнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры) надавалі ўвагу пераважна правядзенню кон-курсу выканаўцаў народных побытавых танцаў, навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы адраджэння, выха-вання, пераемнасці»1, а таксама выданню навукова-метадычнага зборніка па выніках рэалізацыі праекта. Аднак, нягледзячы на распараджэнне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (№ 218 рп ад 07.08.2002) аб штогадовым правядзенні фестывалю «Берагіня» на базе Гомельскай вобласці, заключным рэс -пуб ліканскім мерапрыемствам, на вялікі жаль, не суджана было здзейс-ніцца.1 Для падрыхтоўкі дакладаў і паведамленняў было прапанавана наступнае кола пытанняў:– стан рэгіянальных, мясцовых аўтэнтычных народных традыцый (вынікі даследаванняў);– пытанні аднаўлення і папулярызацыі аўтэнтычнай народнай культуры;– беларускія народныя традыцыі ў сучасным працэсе школьнай, спецыяльнай і дадатковай адукацыі (тэарэтычныя аспекты, вопыт практычнай дзейнасці);– традыцыйныя формы правядзення вольнага часу.
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Агульныя вынікі праекта ў лічбахУ рэалізацыі праекта ў 9 раёнах удзельнічалі 158 арганізацый культуры, 97 – устаноў адукацыі. У конкурсе выканаўцаў народных побытавых танцаў прынялі ўдзел 1195 танцавальных пар. Работнікамі культуры, адукацыі і дзецьмі на падставе даследвання гісторыі і культуры свайго краю было падрыхтавана на раённыя фальклорныя чытанні і рэспубліканскую наву-кова-практычную канферэнцыю 187 дакладаў і паведамленняў, з іх: 82 – метадыстамі РМЦК, мастацкімі кіраўнікамі і дырэктарамі дамоў культуры, бібліятэчнымі і музейнымі работнікамі, спецыялістамі цэнтраў рамёстваў, 9 – удзельнікамі калектываў мастацкай творчасці, якія працуюць на базе ўстаноў культуры, 56 – настаўнікамі і 35 – вучнямі агульнаадукацыйных школ.У цэлым (улічваючы гомельскія і брэсцкія абласныя мерапрыемствы) да праекта былі далучаны 2700 дзяцей. Да гэтага трэба дадаць: аўтэнтычныя гурты, носьбіты мясцовых мастацкіх традыцый – спевакі, танцоры, музы-канты, народныя майстры па салома- і лозапляценню, аплікацыі, вышыўцы, ткацтву, вязанню і пляценню паясоў, разьбе па дрэву і інш., непасрэдных арганізатараў – работнікаў культуры, адукацыі прадстаўнікоў грамадскіх суполак, мясцовых, абласных, рэспубліканскіх СМІ. Таму па папярэдніх падліках у рэалізацыі рэспубліканскага эксперыментальнага праекта «Тан-цавальны фальклор і дзеці» ўдзельнічала амаль 4000 чалавек пераемнікаў і носьбітаў мясцовай мастацкай традыцыі.
Даследчыя вынікі праектаІстотныя дасягненні маюцца ў даследаванні мастацкіх традыцый свайго краю. Напрыклад, у Барысаўскім раёне за час укаранення праекта ў прак-тыку спецыялістамі РМЦК запісана больш за 30 варыянтаў абрадаў калян-дарнага і сямейна-родавага цыклаў, каля 170 песень да іх, 28 народных гульняў («А мы проса сеялі», «Ой, ладана, ладана», «Вугалёк», «Бабка» і інш.). Сярод танцаў зафіксаваны амаль зніклыя (вясельны танец «Качан») і рэдкія для Барысаўшчыны ўзоры («Садочак», «Палянка», полька «Ася-сюся» і інш.). Даследчай працы, як і рэалізацыі праекта ў цэлым, папярэднічала правядзенне ў 17 школах раёна анкетавання (распрацоўка М. А. Козенкам). У ім удзельнічалі 500 вучняў 1–11-га класаў і 80 настаў-нікаў.Разам з тым вынікі анкетавання сведчаць і аб праблемах: рэспандэнты, за выключэннем дзяцей і настаўнікаў Мётчанскай школы, амаль не веда-юць духоўнай спадчыны свайго краю, школьнікі ў большасці знаходзяцца па-за межамі ўплыву традыцыйнага рэгіянальнага народнага мастацтва, у тым ліку харэаграфічнай творчасці.
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У Любанск ім  раёне  Мінскай вобласці падчас фальклорных экспе-дыцый1 выяўлена: 96 танцаў, сярод іх – 16 карагодаў (1 – масленічны, 2 – «як сустракаюць вясну», 2 – велікодныя, 2 – траецкія, 3 – вясельныя, 1 – пятроўскі, 5 – пазаабрадавых); 28 полек («Дробненькая», «Трасуха», «3 падгопам»; «3 прытупам», «3 выхадам», «Па загонах», «Праз нагу», «Ухват-ная», «Салавей», «Пчолка», «Казёл», «Войра», «Чачотка», «Манька» і інш.); 22 варыянты сольных танцаў, шэсць з іх амаль зніклых – «Жабка», «Вера-бей», «Таўкачыкі», «Шамель», «Ухар», «Варан»; 6 кадрыляў – у тым ліку на 4 калены («Забалоцкая»), на 6 кален («Нежынская»), на 12 штрофаў («Дарасінская»).У названым жа раёне з аўтарам данага артыкула плённа працаваў мета-дыст па фальклоры С. Г. Выскварка, які ў далейшым вёў самастойна працу ў рамках праекта.У Дра г і чын ск ім  ра ён е  Брэсцкай вобласці ў ходзе рэалізацыі Праек та зафіксавана (згодна з аналітычнай даведкай спецыяліста РЦК Марыі Крук) амаль 4000 аўтэнтычных узораў. Сярод іх: 80 – малавядомых песень («як полюць» і касарскія «Вышла хмара», «Іду вулыцэю», «Ой, дай, Божэ, шчэ рано», «Пожыну я сывы волы» і інш.); 68 – гульняў; звыш 500 пры-певак і інш. У галіне народнай харэаграфіі выяўлена 11 абрадавых і пры-меркаваных да абрадаў танцаў, карагодаў, у тым ліку: 1 – велікодны («Стрілка»), 1 – «як убіраюць лён» («Тэрніца»), 9 – вясельных узораў («Каза», «Танец бацькі і маці з хлебам», «Грэчка», «На табурэтцы», «Прыспеў» і інш.). Вялікую групу ўяўляюць непрымеркаваныя да абрадаў танцы – звыш 90: 

сольныя («Мыкыта», «Лявоніха», «Казачок», «Грэчанікі» і інш.); парныя («Каханачка», «Генспансер», «Барадайка», «Валец хуткі», «За гаем» і інш.); з няцотнай колькасцю выканаўцаў (танцы тройкамі – «Гапак», «Ва саду лі», «Кракавяк» і інш.); парна-гуртавыя («Кадрэль», «Вальс з камандамі», «Кра-кавяк з аб’явамі», «За гаем» – на дзве пары і інш.); сольна-гуртавыя («Сербіянка», «Рускага», «Прыпеў»); гуртавыя («Околышко»); карагоды-
гульні («А мы проса сеялі», «Пцічкі», «Явар»); танцы-гульні («Платочак», «Адбіяна з тылу» і інш.). Сярод выяўленых пазаабрадавых танцаў 31 займа-юць полькі («Рах-цях-цях», «Гопся-сюся», «Шабасоўка», «Трасуха», «Пчолка», «Жыдоўская полька», «Полька ўхватава», «3 падгоцам», «Шалёная полька», «Полька-сцо!», «Скакуха», «Матылёк», «Босая полька» і інш). Яскрава лакальнымі рысамі вылучаюцца шматфігурныя полькі: «Мост», «Галёпка», «Гарбуз».1 У Любанскім раёне, а таксама ў раёнах, якія ўдельнічалі ў праекце «Танца-вальны фальклор і дзеці», фальклорныя экспедыцыі ў розны час праводзіліся супрацоўнікамі лабараторыі традыцыйнага мастацтва БелДІПК сумесна з супра-цоўнікамі метадычных цэнтраў у рамках Дяржаўнай прагамы па захаванню і пад-трымцы народнага мастацтва, народных промыслаў і рамёстваў у Рэспубліцы Бела-русь (па тэме «Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў», кіраўнік–вядучы навуковы супрацоўнік БелДІПК Т. Б. Варфаламеева). 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 41Фальклорна-даследчая праца мэтанакіравана вялася ў Акцябрскім і Лельчыцкім раёнах Гомельскай вобласці.Метадысты Акцябр ска г а  РАМЦ  на працягу 2001–2003 гг. правялі 19 фальклорных экспедыцый, абследавалі 36 вёсак. Сярод вялікай колькасці аўтэнтычных узораў запісалі 327 абрадавых і пазаабрадавых песень, 22 народныя святы і абрады, 138 узораў народнай прозы, у тым ліку 6 казак, 25 паданняў пра паходжанне вёсак, урочышч; 64 народныя танцы (лакаль-ныя – «Хадося», «Дзева ў сенях стаяла», мясцовыя варыянты – вальс «Качан», «Вальс з пацалункам» і інш.), 14 карагодаў (траецкія, юраўскія, купальскія, зажыначныя і інш). На падставе экспедыцыйных матэрыялаў распрацавана карта народных рамёстваў і промыслаў. Пры ўдзеле спецыялістаў РАМЦ работнікі культуры на месцах аднавілі 10 свят і абрадаў: Ушэсце (в. Сла-бодка), Спляннё (в. Нястанавічы), Купалле (вв. Гаць, Ляскавічы, Парэчча), Пакровы (в. Новая Дуброва), Траецкія Дзяды (в. Кавалі) і інш.У Лельчыцк ім  раёне  фальклорны матэрыял з 19 вёсак запісаны на аўдыё і відэастужку, а гэта: 44 абрадавыя (каляндарныя і сямейна-родавага цыкла) і 41 пазаабрадавая песні; 22 народныя гульні («Заёнец», «Поцем», «3 кэта», «Аб’езд маладога бычка», «Шапніца» і інш.); 257 твораў народных празаічных жанраў –12 легенд (пра «Князь-возера», «Магілу жаніхоў» і інш.), 71 паданне («Антосеў крыж», «Востраў звон» і інш.), 44 былічкі; 120 замоў; 21 танец («Кадрыля на 5 кален», «Коханочка», «Карапет», «Цёмна ночка» і інш.). Запісаны таксама рэцэпты прыгатавання традыцыйных страў палешукоў (кулага, спусканкі, замешаныя на сыровадцы верашчака, кал-дуны, маляс і інш.).1Сабраць унікальныя ўзоры песеннай, музычнай інструментальнай, харэаграфічнай, празаічнай народнай спадчыны дапамаглі метадыстам РМЦК больш за 100 самабытных носьбітаў мясцовай мастацкай культуры.Ва Ушацк ім  раёне  ў параўнанні з дапраектным перыядам на працягу 2001–2003 гг. метадычным цэнтрам (пры нешматлікім яго штаце) зроблены значныя зрухі па даследванню (дарэчы, як па іншых раздзелах праекта) народнай спадчыны свайго краю. Больш увагі надавалася вывучэнню харэаграфічнага фальклору. На час справаздачы аддзела культуры (загад-чыца Т. М. Малак) сярод зафіксаваных аўтэнтычных узораў у картатэцы налічвалася 75 харэаграфічных твораў розных жанраў: больш 10 карагодаў («Рында», «Мак», «Ідзіця, мальцы, у карагод», «Заянька», «А мы сеялі лён» і інш.); 13 танцаў, якія выконваліся «па аднаму» («Крыжачок», «Таўкачыкі», «Шчамаель» і інш.); 43 танцы «ўдвох» («Тапор», «Мільён», «Сіне мора», «Субота», «Галоп» і інш.), у іх ліку – 15 полек («Тармасуха», «Скакуха», «Тап-туха», «Вінтом», «Герц» і інш.). Несумненную каштоўнасць сярод зафіксаваных танцаў уяўляюць кадрылі (на 5, 7, 12 кален; «Касая кадрыля»), 1 Спусканкі – тушоныя галушкі, прыгатаваныя з грэчневай і жытняй мукі. Маляс – тушоная страва, прыгатаваная са спелага гарбуза і сушаных чарніц.
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а таксама з гэтай жа групы парна-гуртавых танцаў – «Лявоніха» з каляднай гульні «Жаніцьба Цярэшкі», якія чакаюць свайго часу аднаўлення ў асяроддзі малодшага пакалення.У Гарадоцк ім  раёне  народныя святы і абрады вывучаліся ў 7-мі вёсках (Астраўляны, Палешына, Вокшыва і інш., калядныя песні – у 5-і вёсках (Бычыха, Гары, Быкі і інш), вясельныя – у 6-і (Вярэчча, Халамер’е, Маскаляняты і інш.). Танцавальны фальклор вывучаўся ў вёсках як на поўначы, так і на поўдні раёна. Запісаны ўзоры розных харэаграфічных жанраў, у тым ліку кадрылі на 2, 4, 6 пар.У Ас і пов і цк ім  раёне  вывучэнне традыцыйнай мастацкай культуры вялося больш шырока і паслядоўна толькі Асіповіцкай школай мастацтваў і яшчэ шасцю ўстановамі культуры раёна, удзельнікі гурткоў якія мелі адносіны да конкурсу танцавальных пар.Ваўкавыск і  аддзел культуры дакладных статыстычных звестак па даследванню вуснай народнай спадчыны не прадставіў, абышоўся канста-тацыяй асобных фальклорных узораў, якія выкарыстоўваюцца ў самадзей-ных сцэнічных формах (гульні «Мост», «Курачка», «Рэпка», «Явар», «Качулку ганяць», «У бастрачка»), а таксама інфармацыяй, што некаторыя танцы «традыцыйна выкарыстоўваюцца ў сямейна-родавай дзейнасці да гэтага часу» («Падушачка», «Конь», «Лысы», «Сатана», «У карагодзе мы былі», «А мы проса сеялі»).Харэаграфічная спадчына ў акрэсленых у праекце раёнах вывучалася ў комплексе з іншымі відамі традыцыйных мастацтваў – інструментальнай музыкай, празаічным фальклорам, дэкаратыўна-ўжытковай творчасцю і інш. Так, у Любанскім раёне метадыстам С. Г. Выскваркам выяўлены май-стры па вырабу цымбалаў, дудак; зарэгістравана 20 музыкантаў-самавукаў, якія валодаюць рознымі музычнымі інструментамі, частка мелодый запісана ад аднаго са старэйшых (92-гадовага) гарманістаў. У Драгічынскім раёне метадыстам М. В. Крук запісана ад народных музыкантаў больш за 100 танцавальных найгрышаў у сольным і ансамблевым выкананні.Праца па вывучэнню музычнай спадчыны ў той ці іншай ступені вялася і ў іншых раёнах, якія ўдзельнічалі ў праекце.

Стварэнне дзіцячых і маладзёжных калектываўРэспубліканскі праект у розных рэгіёнах краіны «справакаваў» нарад-жэнне дзіцячых і маладзёжных фальклорных калектываў, аўтэнтычных гуртоў. Большасць з іх створана ў Акцябрскім раёне (20), у Любанскім – да 14 існуючых далучаны 18 новаўтвораных, 16 фальклорных калектываў створаны ў Драгічынскім раёне, адзін з іх – пры раённым метадычным цэн-тры (мастацкі кіраўнік калектыву метадыст цэнтра М. В. Крук), 9 – ва Ушацкім, 6 – у Лельчыцкім, 5 – у Барысаўскім.
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Раённыя святы народнага мастацтваЗаключным акордам рэгіянальных праектаў з’явіліся раённыя святы народнага мастацтва: «Драгічынскі карагод» – у Драгічынскім раёне, «Танцы пад гармонік» (2002) – у Любанскім, «Сузор’е талентаў» – у Лельчыцкім, «Вясновы праменьчык» – у Асіповіцкім раёнах, фестываль аўтэнтычнага мастацтва «Берагіня» (2001) і рэгіянальнае свята народнай творчасці «Палескі трохкутнік» (2002)1 – у Акцябрскім раёне ў праграмах, дзе асноўная ўвага была сканцэнтравана менавіта на конкурсе танцавальных пар; частка раёнаў мясцовыя праекты «Танцавальны фальклор і дзеці» завяршыла ўласным конкурсам (Ушацкі, Ваўкавыскі, Гарадоцкі).Конкурс выканаўцаў народных побытавых танцаў – доўгатэрміновая, шматузроўневая комплексная праграма. Конкурсы, асабліва заключныя раённыя, акумулявалі ў сабе вынікі працы ўстаноў культуры і адукацыі амаль ва ўсіх напрамках, вызначаных праектам. Усе раёны без выключэння правялі вялікую работу па навучанні дзяцей і моладзі народ ным танцам сваёй мясцовасці. Кожны з 2390 школьнікаў (з іх – палова хлопчыкаў) 3–11 класаў авалодаў 6–15 народнымі харэаграфічнымі ўзорамі, а гэта «Лявоніха» і »Мікіта», мясцовыя варыянты імправізаванай полькі і полькі «Бабачка», «Кракавяк», «Падыспан», «Лысы», «Месяц», «Субота», «Какетка» і іншыя.Амаль 80 % удзельнікаў конкурсу танцавальных пар былі апрануты ў старадаўнія касцюмы ці ў касцюмы, адноўленыя па этнічных узорах.Канцэпцыя рэспубліканскага праекта «Танцавальны фальклор і дзеці» пакладзена ў аснову абласнога фестывалю фальклору «Талакуха на Бярэсці» (2001 г., Баранавіцкі раён), які быў праведзены сумесна абласнымі грамадска-культурным цэнтрам (дырэктар Л. Р. Бярней) і цэнтрам мала-дзёжнай творчасці пад патранажам упраўленняў культуры і адукацыі Брэсц-кага аблвыканкама. У рамках фестывалю ладзіліся конкурсы танцавальных пар і фальклорных гульнёвых праграм, да якіх спрычынілася больш за 150 дзяцей і моладзі. Самабытнае мастацтва свайго краю сярод іншых калектываў прэзентавалі 110 фальклорных (з іх – 51 аўтэнтычныя гурты), 55 індывідуальных выканаўцаў народных песень, танцаў, інструментальнай музыкі, твораў народных празаічных жанраў.У сферы адукацыі Брэсцкага рэгіёна, пачынаючы з 2002 г. (па 2004 уключна) праводзіўся абласны адкрыты фестываль фальклорнага мас-тацтва «Радавод» (асноўны арганізатар Брэсцкі АЦМТ, кіраўнік праекта В. Р. Волкава).

1 Палескі трохкутнік – унікальны ў сваім родзе рэгіянальны фестываль мастац-кай творчасці, арганізатары якога – аддзелы культуры Акцябрскага раёна Гомельскай вобласці, Любанскага раёна Мінскай вобласці, Глускага раёна Магілёўскай вобласці. Фестываль вандроўнага тыпу праводзіцца штогод па чарзе ў адным з названых раё-наў. Акцябрскі фестываль цалкам скіраваны на традыцыйныя формы мастацтва.
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У рамках праекта Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці пра вёў абласны конкурс выканаўцаў народных побытавых танцаў (2002 г., г. Мазыр), у якім удзельнічала 80 танцавальных пар (160 чал.), кіраўнік абласнога праекта – М. Л. Тараканава).
Вучоба кадраўУ ходзе рэалізацыі праекта «Танцавальны фальклор і дзеці» надавалася ўвага вучобе кадраў, прычым гэта праца актыўна вялася як на рэспуб-ліканскім, так і на мясцовым узроўні.Распачалася цікавая праца па ўдасканальванню ведаў кіраўнікоў дзіцяча-маладзёжных мастацкіх калектываў, якія спрычыніліся да фальклорнага руху «Берагіня», на базе факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў (дэкан дацэнт В. В. Калацэй). Праведзены майстар-клас «Экс-перыментальны рэспубліканскі праект «Танцавальны фальклор і дзеці»: эфектыўная адкрытая сістэма этнакультурнага выхавання» (кастрычнік 2003 г.)1 пра цягнуў серыю навучальных мерапрыемстваў, якія грунтуюцца на канцэпцыі рэспубліканскага праекта. У майстар-класе ўдзельнічалі прад-стаўнікі сістэмы адукацыі і культуры г. Мінска, Мінскай, Віцебскай, Брэсц-кай абласцей, а таксама зацікаўленыя асобы з прафесарска-выклад чыцкага складу ўніверсітэта. Сваімі здабыткамі з удзельнікамі майстар-класа дзяліліся кіраўнікі вядомых узорных фальклорных ансамбляў «Калыханка» (Міханавіцкага дома фальклору Мінскага раёна) Л. М. Рыжкова і «Верабейкі» (Любанскага раённага цэнтра культуры) С. Г. Выскварка.Правядзенне адзначаных і іншых тыпаў рэспубліканскіх фальклорных мерапрыемстваў на працягу рэалізацыі рэспубліканскага праекта «Танца-вальны фальклор і дзеці» – станоўчы прыклад кансалідацыі намаганняў зацікаўленых устаноў (БелДІПК, БДУКМ, НЦМТДіМ) розных сістэм – куль-туры і адукацыіі ў вырашэнні агульнанацыянальнай праблемы – аднаўлення і пераемнасці народнай спадчыны беларусаў.

1 Да гэтага – другога майстар-класа былі праведзены: НЦТДіМ першы рэспубліканскі майстар-клас «Традыцыйны побытавы танец як складнік этнакуль-турнага выхавання: досвед фальклорных аб'яднанняў паўночнай і цэнтральнай Беларусі» (з удзелам кіраўнікоў фальклорных калектываў устаноў адукацыі і куль-туры), які праводзіла кіраўнік узорнага фальклорнага калектыву «Нежачкі» В. У. Літвінава са сваімі выхаванцамі (красавік 2003 г.); на базе ўстаноў культуры і адукацыі Любанскага раёна Мінскай вобласці рэспубліканскі выяздны семінар кіраўнікоў дзіцячых і юнацкіх фальклорных калектываў і спецыялістаў па фальк-лоры абласных, раённых устаноў пазашкольнага навучання і выхавання «Этнакуль-турнае выхаванне дзяцей і моладзі сродкамі народнай педагогікі: праблемы падрыхтоўкі і правядзення фальклорных святаў і фестываляў» (май 2003 г.), на падставе зацверджанай праграмы намеснікамі міністраў адукацыі і культуры Т. М. Кавалёвай і В. К. Гедройцам.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 45На пачатку праекта БелДІПК сумесна з аддзелам культуры (загадчык М. А. Храпко) і аддзелам адукацыі (загадчык I. Ф. Каратыш) Барысаўскага райвыканкама на базе раёна правялі выязны Рэспубліканскі семінар-практыкум «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы аднаўлення і выха-вання» для кіраўнікоў фальклорных калектываў, спецыялістаў па фальк-лоры абласных, раённых, гарадскіх метадычных цэнтраў, цэнтраў творчасці дзяцей і моладзі. На працягу трох дзён усебакова разглядаліся праблемы рэалізацыі рэспубліканскага праекта ў розных тыпах вясковых устаноў культу ры і адукацыі. Асаблівая ўвага надавалася пытанням мастацкага выхавання дзяцей, падлеткаў і моладзі сродкамі традыцыйнай культуры, методыцы арганізацыі і правядзення конкурсу танцавальных пар-выка-наўцаў народных побытавых танцаў і фальклорных чытанняў1. 3 творчымі набыткамі ў выхаванні школьнікаў сродкамі, менавіта, традыцыйнага народнага танца і вынікамі даследавання фальклору Мядоцкага краю слуха-чоў семінара знаёмілі педагагічны калектыў і вучні Мётчанскай адукацыйна-выхаваўчай установы «Школа-садок» (дырэктар У. П. Лайкоў), удзельнікі ўзорнага фальклорнага гурту «Берагіня» (кіраўнікі М. А. Козенка, А. А. Абра-мовіч).У рэчышчы праблематыкі рэспубліканскага праекта па ініцыятыве лабараторыі традыцыйнага мастацтва БелДІПК на базе Мётчанскай адукацыйна-выхаваўчай установы і ўзорнага фальклорнага гурта «Берагіня» ў 2002 г. праведзены абласны семінар для спецыялістаў аддзелаў адукацый райгарвыканкамаў і кіраўнікоў фальклорных калектываў Мінскай вобласці, арганізатарам якога было Упраўленне адукацыі Мінскага аблвыканкама. На семінары вывучаліся пытанні рэалізацыі праекта ва ўмовах адной агуль-наадукацыйнай школы – вясковай.Вопыт устаноў культуры па аднаўленню і трансляцыі народнай мастац-кай спадчыны ў Брэсцкім рэгіёне вывучаўся на базе Драгічынскага раёна (загадчык аддзела культуры – Л. С. Куроўскі, лідар і арганізатар фальклор-нага руху ў раёне – метадыст па фальклору РМЦК М. В. Крук) падчас правя-дзення абласнога семінара кіраўнікоў раённых і гарадскіх метадычных 
1 У фальклорных чытаннях, акрамя вучняў і настаўнікаў Мётчанскай школы і прадстаўніка аддзела адукацыі, прынялі ўдзел навукоўцы і практыкі з дакладамі: «Этна-культурнае выхаванне як неабходны складальнік сацыялізацыі навучэнцаў (на прыкладзе дзейнасці Мётчанскай СШ)» – Вячаслаў Калацэй (г. Мінск), «Фальк лор як эка-сістэма культуры (да пытання этнакультурнага выхавання дзяцей і моладзі)» – Таццяна Пладунова (г. Мінск), «Роля традыцыйнай культуры беларусаў у сучасным выхаваўчым працэсе» – Таццяна Кухаронак (г. Мінск), «Праблема «Традыцыйная культура і дзеці» і спецыфіка фальклорных фестываляў у Беларусі на сучасным этапе» – Мікола Козенка (г. Мінск), «Дынаміка як сродак формаўтварэння ў трады-цыйным спеўным выканальніцтве» – Ірына Мазюк (г. Мінск), «Народны танец у вяс-новых святах і абрадах Рудабельскага краю» – Алена Пазняк (г.п. Акцябрскі), «Народны танец у традыцыйным вяселлі Любаншчыны» – Сяргей Выскварка (г. Любань).
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цэнтраў па тэме «Праблемы захавання і пераемнасці традыцыйнай куль-туры ў дзейнасці ГРМЦ» (2003).

Фольклорная змена ў Нацыянальным летніку «Зубраня»У рэчышчы рэспубліканскага эксперыментальнага праекта надзвычай цікавая работа вялася Нацыянальным цэнтрам мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ва ўзаемадзеянні з БелДІГІК. Аддзел народных мастацкіх рамёстваў і фальклору (загадчык В. В. Калацэй, метадыст Т. А. Пладунова) правёў дзве фальклорныя змены на базе Нацыянальнага аздараўленчага летніка «Зубраня» (2002, 2003), на якія былі запрошаны лепшыя дзіцячыя фальклорныя гурты сістэмы адукацыі і культуры. У 2003 г. у летніку адпачывалі тыя дзіцячыя мастацкія дэлегацыі раёнаў, якія ўдзельнічалі менавіта ў праекце «Танцавальны фальклор і дзеці». Адпаведна спецыяльна распрацаванай адукацыйна-выхаваўчай фальклор-най праграмы навучанне прайшлі амаль 100 дзяцей з розных рэгіёнаў краіны.
Фальклорныя дыскатэкіДругі доўгатэрміновы праект гэтай установы па далучэнні дзяцей і моладзі да традыцыйнай мастацкай культуры (на гэты раз – ва ўмовах мегаполіса) паспяхова рэалізуецца ў г. Мінску ў форме фальклорных веча-рын на базе РНЦМТД і папулярнага мінскага дыскаклуба «Тунель» (аўтар праекта В. В. Калацэй).
Фальклорныя танцавальныя вечарыныФальклорныя танцавальныя вечарыны для студэнцкай і працоўнай моладзі ўжо каторы год перыядычна праводзяцца на базе Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры і мінскага бар-клуба «Графіці» фальклорным гуртом «Кудзьмень» (кіраўнік праекта і лідар гурта метадыст лабараторыі традыцыйнага мастацтва БелДІПК I. В. Мазюк). Добры пачатак быў зроблены Алесем Таболічам у мінскай танцавальнай зале «Рэзерва-цыя». Становіцца сістэмай правядзенне фальклорных вечарын з танцамі для дзяцей і бацькоў у мінскім гарадскім Палацы дзяцей і моладзі (аўтар праекта – кіраўнік сямейнага клуба «Сябрына» B. Л. Марачкіна) і інш.Танцавальныя вечарыны з песнямі пачаў праводзіць ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, гістарычны клуб «Дыяруш» Беларускага дзяржаў-нага педа гагіч нага ўніверсітэта. Менавіта гэтая форма правядзення воль-нага часу набірае папулярнасць і ў іншых маладзёжных арганізацыях і клу-бах г. Мінска.Першыя крокі па далучэнні дзяцей і моладзі да беларускага народнага мастацтва менавіта праз фальклорныя танцавальныя вечарыны зроблены ў Барысаўскім, Расонскім, Драгічынскім, Лельчыцкім раёнах.Геаграфія танцавальных фальклорных вечарын актыўна пашыраецца ў Акцябрскім раёне.
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Асвятленне праекта ў прэсеХод выканання праекта, вынікі яго рэалізацыі, вопыт дзіцячага і мала-дзёжнага фальклорнага руху ў кантэксце праекта ў эксперыментальных раёнах і ў рэспубліцы ў цэлым асвятляліся ў раённых, абласных, рэспуб-ліканскіх («Культура», «Знамя юности», «Советская Белоруссия», «Звязда», «ЛіМ», «Голас Радзімы», часопіс «Мастацтва") СМІ.Найбольш актыўна папулярызаваў свой вопыт Акцябрскі раён (загадчык аддзела культуры С. А. Беразоўская): 17 артыкулаў змешчана ў перыядыч-ным друку рознага ўзроўню, 7 – у рэгіянальных навукова-метадычных зборніках, 6 – у зборніку матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы захавання і пераемнасці), 10 выступленняў на мясцовым радыё.У Любанскім раёне – 12 артыкулаў у мясцовай прэсе, 4 – у абласным і 6 – у рэспубліканскім друку («Культура», «Советская Белоруссия», «Голас Радзімы), 2 радыёсюжэты – на мясцовым радыё, 2 праграмы – па нацыя-нальнаму радыё, 2 даклады на рэспубліканскай навукова-практычнай каферэнцыі па касцюму (Мінск, 2002), 1 – на рэгіянальных фальклорных чытаннях (в. Мётча, Барысаўскі раён, 2002).У астатніх раёнах гэта выглядае наступным чынам: Барысаўскі раён 2 артыкулы – у абласным, 3 – у мясцовым друку, 1 выпуск перадачы на нацыянальным радыё (праграма «Культура) цалкам быў прысвечаны Барысаўскаму раёну, 1 даклад – на рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі (г.п. Акцябрскі, 2001), 10 – на рэгіянальных фальклорных чытаннях (в. Мётча, 2002); Драгічынскі раён – 1 артыкул у рэспубліканскім («Культура»), 2 – у абласным, 7 – у мясцовым друку).
Фальклорныя даведнікі па рэалізацыі npaeкmaПрактыка паказала, што не ўсё з вызначанага ў праекце ўдалося выка-наць. Напрыклад, запланаваныя ў праекце даведнікі (вынікі дзейнасці па рэалізацыі праектаў у друкаваным выглядзе) сярод дзевяці раёнаў выдалі толькі два.Барысаўскі аддзел культуры абагульніў вопыт правядзення фальклорных чытанняў у навукова-метадычным зборніку «Народная спадчына Бацькаў-шчыны. Вывучэнне спадчыны і выхаванне дзяцей сродкамі аўтэн тычнага народнага мастацтва. Матэрыялы фальклорных чытанняў» (рэдак тар-складальнік Мікола Козенка, выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2002 г.), падрых-таваным разам з лабараторыяй традыцыйнага мастацтва БелДІПК. Вопыт дзейнасці асобнага калектыву – узорнага фальклорнага гурту «Бера гіня» абагульнілі настаўнікі Мётчанскай СШ у кнізе «Мы – «Берагіня» (2001 г.), выдадзенай пры фінансавай падтрымцы Барысаўскага райвыканкама.Акцябрскі аддзел культуры і БелДІПК падрыхтавалі і выдалі навукова-метадычны зборнік «Берагіня». Другі рэгіянальны фестываль фальклор-
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нага мастацтва (аўтар-складальнік М. А. Козенка, выдавецтва «Чатыры чвэрці», 2001). Названыя (апошнія) установы (пры фінансаванні Міні-стэрства культуры Рэспублікі Беларусь) разам з Мазырскім дзяржаўным педагагічным універсітэтам выдалі матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы заха-вання і пераемнасці» (2001 г.).

Праблемныя пункты праектаНягледзячы на рашэнне Ваўкавыскага райвыканкама «Аб рэалізацыі раённай праграмы «Танцавальны фальклор і дзеці» (ад 11.07.2002) аддзел культуры (загадчыца – З. С. Байко) і аддзел адукацыі палічылі непатрэбным выконваць яго цалкам. Ваўкавыскі раён – адзіны з усіх адмовіўся ад правя-дзення фальклорных чытанняў. У Драгічынскім раёне пры актыўнасці аддзела культуры, спецыялістаў РМЦК і ўвогуле значных выніках у рэа-лізацыі праекта збоку застаўся аддзел адукацыі. Амаль такая ж карціна ў Любанскім раёне. Ва Ушацкім раёне ў фальклорных чытаннях не прынялі ўдзел работнікі культуры, у Асіповіцкім – чытанні праігнаравала сістэма адукацыі. Але ў апошнім раёне заслугоўваюць слоў падзякі адміністрацыя і выкладчыкі Асіповіцкай школы мастацтваў (дырэктар – С. М. Цвірко, вядучы харэограф – М. Я. Шабуневіч), на якую ўпраўленне культуры Магілёў-скага аблвыканкама ў апошні момант усклала адказнасць прадстаўляць раён у рэспубліканскім праекце «Танцавальны фальклор і дзеці». Магчыма, дзякуючы экстрымальным умовам атрымаўся цудоўны прыклад плённага супрацоўніцтва выкладчыкаў, дзяцей і іх бацькоў пакуль што адзінай у Магілёўскай вобласці прафесійнай навучальнай установы мастацтваў з носьбітамі традыцыйнай культуры свайго рэгіёну.Акрамя практычных вынікаў у ходзе рэалізацыі праекта заўважаны знач-ныя станоўчыя зрухі і ў псіхалогіі стаўлення кіраўніцтва выканкамаў роз-ных узроўняў, асоб сістэмы культуры, адукацыі, спецыялістаў раённых метадычных цэнтраў і кабінетаў, пазашкольных устаноў, кіраўнікоў ама-тарскіх мастацкіх калектываў, грамадскасці ўвогуле – да мастацкай спад-чыны сваёй Бацькаўшчыны і яе ролі ў патрыятычным і эстэтычным выхаванні дзяцей, падлеткаў, моладзі, што дае надзею на дынамічнае аднаўленне, пераемнасць, захаванне і развіццё народнай мастацкай куль-туры ў асобных мікрарэгіёнах.Што ж датычыцца праблем адраджэння традыцыйнай народнай куль-туры, а таксама этнакультурнага выхавання дзяцей і моладзі ў цэлым у рэспубліцы, патрэбна вырашыць некаторыя прынцыпіяльныя пытанні.У Міністэрстве адукацыі і падведамасных структурах неабходна ўвесці пасаду спецыяліста, які б цалкам займаўся праблемамі этнакультурнага выхавання.У Міністэрстве культуры – вярнуць адзінку спецыяліста, які б каардына-ваў працу ў галіне традыцыйнай народнай культуры.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 49Вярнуць у каледжы мастацтваў і ў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт куль-туры і мастацтваў спецыялізацыю «кіраўнік аматарскага харэаграфічнага калектыву» замест «артыст ансамбля народнага танца». Разам з гэтым рас-працаваць адпаведныя праграмы, у якіх асаблівая ўвага надавалася б выву-чэнню народнай нацыянальнай і класічнай рэгіянальнай харэаграфічнай спадчыны беларусаў.Рыхтаваць у навучальных установах сферы адукацыі настаўнікаў танца.Увесці ў навучальную праграму харэаграфічных школ, харэаграфічных аддзяленняў школ, каледжаў мастацтваў, Беларускага дзяржаўнага ўнівер-сітэта культуры і мастацтваў дысцыпліну «Беларускі харэаграфічны фальк-лор».Увесці ў практыку адукацыйных школ, цэнтраў мастацкай творчасці дзя-цей і моладзі, устаноў культуры краіны абавязковае правядзенне фальклор-ных танцавальных вечарын.
Зводная табліца вынікаў рэалізацыі праектаУдзельнікі праекта (раёны, установы) Конкурс танцавальных пар Ф альклорныя чытанні (колькасць дакладаў, паведамленняў)

раёны сістэма культуры сістэма адукацыі колькасць танца-вальных пар колькасць чалавек сістэма культуры сістэма адукацыіАкцябрскі 33 16 254 508 9 12 настаў-нікаў і 2 вучніАсіповіцкі 6 5 50 100 6 (з іх 3 – дзіця-чыя ДШМ)
–

Барысаўскі 9 6 60 120 – 6/7Ваўкавыскі 9 17 267 534 – –Гарадоцкі 21 24 205 410 11 15/20Драгічынскі 15 – 120 240 30 –Лельчыцкі 33 10 71 142 25 8/2Любанскі 16 2 74 148 (з 23 вёсак) 10 (6 з іх –дзіця-чыя)
2/1

Ушацкі 16 17 94 188 –  13/3Разам: 158 97 1195 2390 91 (з іх 9 –дзі-цячыя) 56/35
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Дар’я  КОЛБІК
(г. Смаленск, Расія)

НЕКАЛЬКІ СЛОЎ УДЗЯЧНАСЦІ…Азіраючыся на свае мiнулае, кожны раз з удзячнасцю адзначаю: як мне пашанцавала, што ў нашай вясковай школе сышліся ўнікальныя творчыя людзі і з’явілася «Берагіня». Іншы раз спрабую ўявіць, як бы склаўся мой лёс, калі б гэтага не было. І можа я не заўзяты аптыміст, але ў галаву ўпэўнена прыходзяць не самыя прыгожыя сцэнарыі.Народнае мастацтва ў нейкай меры пазбавіла нас той бязлікасці, якая стала галоўнай рысай мэйнстрымнай папсовай культуры, што запаланіла ўсе сферы нашага жыцця. На той час, час нашага дзяцінства і падлеткавага ўзросту, было даволі складана прывіць людзям іншы погляд на культуру: самабытнае, народнае надзейна пазабытае за доўгія гады выхавання «савецкага чалавека», замежнае, прымітыўнае і ў большасці сваёй пошлае імкліва пранікла ў масы і заняло і па сённяшні дзень устойлівыя пазіцыі. Памятаю, як кожны раз было боязна выходзіць на сцэну, асабліва ў школах перад такімі ж дзецьмі, як мы самі, перад такой жа публікай! Сустракалі не тое што холадна, а нібыта з насмешкаю ў вачах. Бо мы не толькі паказвалі «нефармат», але і выглядалі не так, як звычайна выглядаюць са сцэны: народныя касцюмы з вышыванкамі, тканымі паясамі, пышнымі доўгімі спадніцамі, заплеценыя косы ў дзяўчат, ніводнага нават намёку на касме-тыку (на сцэне ды без касметыкі!), саламяныя капелюшы ў хлопцаў. Ды як пачнем сваё выступленне самай што ні ёсць народнай прывітальнай песняй (абавязкова акапэльна):
Добры вечар добрым людзём, добрым людзём!
А мы к вам ідзём, мы к вам ідзём
Песні піяць, песні піяць,
З вамі гуляць, з вамі гуляць!..Што і казаць – большая частка гледачоў прыходзіла ў глумлівы настрой. Але! Але потым на працягу выступлення як весела, як хораша было назіраць, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 51што нашы танцы, гульні, жарты, спевы ўжо ўспрымаюцца з непадробнай радасцю. Невядома, як гэта ўдавалася зрабіць усяго толькі за паўгадзіны. У выніку, дзеці заўсёды да фінала ўспрымалі нас добра, можа, нават больш эмацыйна, чым дарослыя. Бо як ты ўседзіш, калі іграе жывая музыка, так задорна пары круцяць «польку» ці «кракавяк», такія пранікнёныя словы песні… Прыемна было бачыць, што мы здольныя ўразіць гледача, дапа-магчы яму прыняць народную культуру.Гэта цяпер мы разумеем, што гурт «Берагіня» быў для нас не толькі тан-цавальным «гуртком», а ў большай ступені моцным выхаваўчым інстытутам, разам з такімі, як сям’я ці школа. Вядома, што сям’я ў цэлым здольная выха-ваць годнага чалавека, але і асяроддзе нельга ігнараваць. Для дзяцей ася-роддзе – гэта будзе і школа і ўсё, што адбываецца пасля школы. Але мне здаецца, што сучасная школа – даволі «сухая» сістэма, якая сваім тата-літарным рэгуляваннем і інструментарыем усіх (і вучняў, і настаўнікаў) раўняе пад адну сярэдненькую мерку, нягледзячы на здольнасці, імкненні навучэнцаў ці нават карысць такога навучання.А мастацтва – гэта заўсёды індывідуальны падыход, шліфаванне самых простых навыкаў да ўзроўню майстэрства і вядома ж эмоцыі! Думаю, што менавіта эмоцыі ў сілах крануць душу і прымусіць чалавека працаваць над сабой, над сваёй справай з натхненнем «і дзень, і ноч». А працаваць трэба, бо як вядома, ад прыроды чалавек лянівы, і лянота з цягам часу толькі мац-нее, калі з ёю не весці барацьбу. Ды й калі ўявіць сабе, колькі ў дзяцей і падлеткаў патэнцыяльнай энергіі, па большай частцы даволі скупа вы дзеленай на выкананне сваіх непасрэдных школьных «зубрыльных» абавязкаў. Не кожны здолее рэшту патраціць больш разумна, калі мэтанакіравана не задзейнічаць дзіця ў справе, якая не толькі будзе карыс-най і цікавай, але і здольнай выклікаць долю здаровай зайздрасці ў равес-нікаў.Для нас такой справай стала «Берагіня», куды мог прыйсці кожны без адбору па таленавітасці ці матэрыяльнай забяспечанасці сям’і і заняць сваё месца. Адзіныя крытэрыі – зацікаўленасць, працаздольнасць і магчымасць быць лепшым, чым падаецца на першы погляд. Бо, як вядома, сярод дзяцей і асабліва хлопцаў вельмі крута быць непаслухмяным. Такім чынам, трапіць у калектыў было вельмі проста, і калі ты не занадта добра танцуеш, то цябе паслухаюць у спевах ці ігры на музычных інструментах. І наадварот. І дзеці былі ўдзячныя, што кожны выконвае сваю ўнікальную ролю ў выступленні гурта. А тое, што заняткі бясплатныя! Зараз нават цяжка ўявіць, на якім энтузіязме нашыя настаўнікі, перш за ўсё Мікола Аляксеевіч і Антаніна Анатольеўна, прыводзілі ў жыццё гэты праект сваімі сіламі і ў палове выпадкаў – сродкамі. І рабілі гэта не па загаду «зверху», а па сваёй ініцыятыве і насуперак абставінам. То можа лепш сказаць, што справа рабілася па загаду «звыш»…
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Ды ўвогуле, як добра сустрэць на шляху жыцця неабыякавага чалавека, сапраўдную асобу, якая будзе жывым прыкладам, на якога хочацца раў-няцца і да якога трэба расці. Тым больш добра, калі ёсць настаўнікі, перад якімі можа быць сорамна. Трэба сказаць, што мы былі не самымі лепшымі падапечнымі: часам імкнуліся «прагуляць» рэпетыцыі, часам – проста «пераходны ўзрост», інакш і не растлумачыш. Але я не памятаю, каб нашыя настаўнікі ў адказ ставіліся да «артыстаў» сурова, больш таго – кожнаму неаднаразова казалі, што ён – «асоба»! А на самай жа справе падлетку ўсур’ёз і не скажаш, калі толькі авансам.Але ўсё ж я лічу, што выхаванне мастацтвам не прайшло міма нас зусім бясследна. Мы засвоілі шмат урокаў падчас напружаных рэпетыцый, размоў з нашымі бабулямі і дзядулямі для збору матэрыялаў песень, танцаў, звес-так мінулага аб нашым краі. А колькі мы пабачылі мясцін падчас выступленняў, з якімі эмоцыямі кожны раз чакалі паездак. Нас вучылі сябраваць па-сапраўднаму, ставіцца адзін да аднаго з цярпеннем і павагай. Я думаю, што нават танцавальныя пары фармаваліся не проста так, а з улікам таго, каб дзеці адзін у аднаго нечаму навучыліся. Я добра памя-таю, як мяне паставілі ў пару з хлопцам, якога я лічыла занадта непаваротлівым, і першы час увогуле сама цягнула ў танцы. Але не прайшло і колькі месяцаў, як ён зрабіўся выдатным танцорам і потым ужо сам накіроўваў мяне ў танцы, часам прыпыняючы хаду, бо па характары мяне і трэба было прыпыняць. Адным словам, вельмі многае было прадугле-джана дасканальна і прафесійна.Бо педагогіка – тонкая навука! Вышэйшым пілатажам тут будзе зай-мацца выхаваннем дзіцяці так, каб яно і не здагадвалася, што яго выхаван-нем хтосьці займаецца. А мастацтва дзеля гэтай мэты нібыта і створанае, бо вучыць не толькі нейкаму майстэрству, але паціху навучае заўважаць пры-гажосць, імкнуцца да людзей і ставіцца да іх з павагай і інтарэсам, вывучаць гісторыю таго, что нас акружае і ганарыцца ёй.Думаю, што цяпер вельмі актуальна з самых малых гадоў паказваць дзіцяці прыгожае, правільнае і звяртаць яго настрой у гэты бок. Бо амаль з кожнай крыніцы інфармацыі штодзень даносяць да людзей усялякія скандальнасці, нязграбнасці, і дзеці, як самыя адкрытыя да ўсяго «гучнага», хутка ўсведамляюць гэта як норму: і як тут растлумачыш, што гэта не норма, калі яна паўсюль! Вось тут і трэба ўспомніць пра надзейную добрую справу, якая не тое што будзе адварочваць ад нікчэмнага асяроддзя, але і садзейнічаць стварэнню пазітыўнай і каштоўнай рэальнасці.І гэтай адметнай справай «Берагіня» здабывала гонар не толькі сабе, але і падтрымлівала гонар нашай мядоцкай школы, выдзеліўшы яе з шэрагу звычайных вясковых і гарадскіх навучальных устаноў. Хаця мне здаецца, што школа ў Мётчы ўсё ж такі была нейкай асаблівай, не пазбаўленай душы, бо інакш не вырасла б тут нічога.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 53А вырасла ўнікальная сістэма выхавання, якая была сапраўды патрэбная, асабліва ў вёсцы, дзе дзеці несправядліва пазбаўленыя хоць якіх варыянтаў дадатковага развіцця. Увасобіўшы ў сабе традыцыйную мастацкую куль-туру, заняткі многімі народнымі рамёствамі, даследчую дзейнасць па выву-чэнню самабытнага танца, песні, збору інфармацыі аб родным краі, «Берагіня» за параўнальна кароткі час заявіла аб сабе, як аб унікальным праекце.Такую працу нельга было не заўважыць і не адзначыць нават у рамках краіны.А колькі людзей было задзейнічана ў гэтай карпатлівай справе! Я думаю, што многія ўдзельнікі «Берагіні» ўдзячныя лёсу, што сталі часткай гэтай незвычайнай плыні. Хтосьці знайшоў тут сваё прызначэнне, хтосьці хоць на кароткі час пакінуў межы абывацельскага жыцця і дакрануўся да творчага працэсу.Ды нават адным сваім шматгадовым поспехам і існаваннем у нашай звы-чайнай, пакінутай на ціхае і самастойнае жыццё вёсачцы, фальклорны гурт «Берагіня» паказвае людзям, што шлях змагання і творчая справа – гэта адзіны надзейны білет у прыгожае, вечнае жыццё!
Алена  КРАЧКОЎСКАЯ

(в. Старая Мётча, Барысаўскі раён)

РАБІ ТОЕ, ШТО ТЫ ЛЮБІШ, 
І ЛЮБІ ТОЕ, ШТО ТЫ РОБІШПамяць чалавечая – загадкавы і непрадказальны інструмент. Яна падводзіць і выручае нас у самы нечаканы момант. Тое, па чым так востра балела твая душа, што, здавалася, ніколі не дасць табе спакою, сыходзіць у нябыт. І наадварот, імгненне, замацаванае пахамі, смакам ці колерамі прыходзіць нечакана на ўспамін.Змяняюцца пакаленні людзей: тыя, што былі вучнямі, становяцца выпускнікамі, выпускнікі ператвараюцца ў бацькоў, з’яўляюцца новыя вучні, якіх ты працягваеш называць імёнамі тых, першых. А ты ўсё вучыш і вучыш адвечнаму і добраму, і чым далей, тым усё больш сумняваешся ў сабе, таму што параўноўваеш, аналізуеш, успамінаеш…Пайшоў 26 год, як Мётчанская школа расчыніла для мяне свае дзверы. Было шмат чаго за гэты час: цікавага, руціннага, трагічнага, вясёлага, сум-нага, павучальнага, непаўторнага, шчаслівага, радаснага, святочнага і бу дзён нага. За кожным выпадкам стаяць асобы, твары, позіркі людзей. У школе я сустрэла свайго мужа, у школе я знайшла надзейных 
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і вечных сяброў, у школе вучыліся і выраслі мае сыны, школай я жыла і жыву.Успамінаю 1991 г. У краіне перабудова, галоснасць, ідэі нацыянальнага адраджэння, пераасэнсаванне многіх і многіх гістарычных фактаў. На педагагічным савеце абмяркоўваецца пытанне беларускай самасвядомасці, патрыятызму, грамадзянскасці, лёсу беларускай мовы. Агульным рашэннем мы прымаем прапанову перайсці на беларускую мову выкладання ўсіх вучэбных прадметаў. Мётчанская школа становіцца беларускамоўнай. Безумоўна, гэта падзея стала асновай для далейшай, ужо новай, гісторыі нашай установы адукацыі.1996 г. быў запамінальным і багатым на падзеі ў маёй бясконцай і, як можа паказацца, аднастайнай прафесійнай біяграфіі. Аднойчы пасля ўрокаў увесь педагагічны калектыў запрасілі ў кабінет рускай мовы і літаратуры. Тагачасны дырэктар школы Уладзімір Піліпавіч Лайкоў часта практыкаваў рабочыя нарады для вырашэння тэрміновых пытанняў і пастаноўкі агуль-ных задач. Нам прадставілі вядомага ў Беларусі чалавека, навуковага супрацоўніка Інстытута праблем культуры, харэографа Міколу Аляксеевіча Козенку (неабходна зазначыць, што госці ў нашай школе былі частай з’явай). Чалавек загаварыў на беларускай мове з «французскім акцэнтам» прыем-ным нягучным голасам. Гэта быў агітатар. Я не ўспомню дакладна, аб чым была прамова: беларускія народныя традыцыі, родная мова, нематэрыяль-ная культура, спадчына… Але завяршылася яна тым, што «кожны з нас асоба, якая мае свае творчыя і мастацкія здольнасці». Іншыя госці раз’язджаліся, а гэты застаўся працаваць у школе. І пачалося!Кожны павінен быў развіваць свае разнастайныя здольнасці і таленты, пра якія раней не ведаў і не здагадваўся. Для вясковых дзетак былі налад-жаны самыя сапраўдныя заняткі па харэаграфіі, якія выкладаў самы сапраўдны этнахарэограф. Дагэтуль танцы былі самым неасвоеным відам мастацтва ў школьнай самадзейнасці. Школа заіграла на музычных інструментах: дудках, цымбалах, гармоніках, скрыпках, барабанах і бубнах. Школа шыла і вышывала, бо апрануцца неабходна было ў аўтэнтычныя народныя касцюмы. Школа ткала паясы на бердзечках, бо гэты элемент касцюма займае вельмі сімвалічнае месца ў народным строі. Школа ляпіла з гліны, бо ганчарства – наша традыцыйнае рамяство. Школа пляла з лазы і саломкі, бо гэтым займаліся нашы продкі. Школа займалася фальклорным тэатрам і народнай прозай. Школа вяла даследчую работу па вывучэнні, распаўсюджанні і папулярызацыі народнай культуры і мастацтва. Дарэчы, гэтае самае традыцыйнае народнае мастацтва стала ў нашай школе надзей-ным сродкам выхавання дзяцей і падлеткаў на доўгі час, што было афіцыйна засведчана як доўгатэрміновая мэта работы педагагічнага калектыву.Апагеем усёй дзейнасці стала стварэнне фальклорнага гурта «Берагіня». Гэта была рознаўзроставая суполка дзяцей, педагогаў і бацькоў, якія ўчора 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 55былі звычайнымі вяскоўцамі, а заўтра ім неабходна было стаць артыстамі. Я не магу ўспомніць нейкіх асаблівых перашкод і цяжкасцей на гэтым скла-даным шляху. Помню толькі бясконцыя рэпетыцыі па пятніцах і суботах, выступленні, канцэрты і спакойныя парады Міколы Аляксеевіча гуртоў цам: «Любі мастацтва ў сабе, а не сябе ў мастацтве».Мікола Аляксеевіч аднолькава сур’ёзна, на навуковым узроўні пады-ходзіць да арганізацыі фестываляў рэспубліканскага ўзроўню і справаздач-ных канцэртаў мядоцкай «Берагіні» ў яблыневым садзе падчас правядзення Тыдняў традыцыйнай культуры і мастацтва, падрыхтоўкі фальклорнага гурта «Берагіня» да ўдзелу ў Рэспубліканскіх святах пісьменства і друку і выязных канцэртах у суседніх школах. Пад яго кіраўніцтвам дзіцячы фальк лорны гурт «Берагіня» спачатку атрымлівае найменне «узорны», а затым прызнаецца «Заслужаным аматарскім калектывам Рэспублікі Бела-русь».Намаганнямі Міколы Аляксеевіча дзіцячы гурт атрымаў магчымасць удзельнічаць у міжнародных і рэспубліканскіх фестывалях фальклорнага мастацтва «Сожскі карагод», «Палескі карагод», «Барысаўскі прыстанак», «Беларуская полька», «Берагіня». Былі здзейснены гастролі ў Францыі. За захаванне нематэрыяльнай духоўнай спадчыны беларускага народа «Берагіня» ўзнагароджана дыпломам ЮНЕСКА.Толькі пералічаныя факты даюць магчымасць меркаваць, што немагчы-мае магчыма. У юбілейны 2016 г. нельга падводзіць вынікі, вынікам з’яўляецца тое, што на працягу 20-ці гадоў ідзе складаная высакародная няспынная праца па вывучэнні мастацкай спадчыны свайго народа. Мікола Аляксеевіч Козенка – чалавек, які дазволіў сабе раз і назаўсёды рабіць тое, што любіць і любіць тое, што робіць. Тым самым заслужыў бясконцую павагу да сябе і вынікаў сваёй дзейнасці.Народная мудрасць сцвярджае: «Адзін у полі – не воін» і адваротнае «Гур-там добра і бацьку біць». Мікола Аляксеевіч трапіў у патрэбнае месца ў патрэбны час. У нашай школе былі ўсе перадумовы для таго, каб адбылося тое, што адбылося. У той далёкі перыяд настаўніцкі калектыў быў здольны да змен і пераўтварэнняў. Не магу не ўспомніць маіх любімых «пачаткоўцаў»: вопытных і мудрых Аліну Якаўлеўну Ржавуцкую, Вольгу Іванаўну Іванову, Ганну Міхайлаўну Грук, самых маладых Святлану Мікалаеўну Мацюшонак, Ганну Міхайлаўну Абрамовіч, Алену Уладзіміраўну Сусолкіну. Карыфеяў раённай філалогіі Галіну Станіславаўну Палонік і Уладзіміра Піліпавіча Лай-кова. Маладых спецыялістаў: настаўніка геаграфіі Дзмітрыя Аляксандравіча Абрамовіча і настаўніка фізікі Колесень Марыю Іванаўну. Бібліятэкара Галіну Якаўлеўну Каптур і любімага ўсімі пакаленнямі вучняў настаўніка фізічнай культуры Валерыя Раманавіча Каптура. Краязнаўцу, летапісца і гісторыка Міхаіла Ісаакавіча Вінакурава. Залатых рук майстра Зінаіду Васільеўну Паўлавец і нястомнага арганізатара і выдумшчыцу Ніну 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ56
Яўгенаўну Касцюковіч. Своеасаблівую і загадкавую Тамару Сцяпанаўну Коскіну. Настаўніка музыкі і спеваў Ігара Анатольевіча Курэўлева, які меў вельмі далёкае дачыненне да фальклору, але, з’яўляючыся баяністам-віртуозам, доўгі час быў акампаніятарам фальклорнага гурта «Берагіня». І ўсіх тых, хто нястомна працаваў у «ліхія 90-ыя». Многіх няма ўжо на гэтым свеце, ім – светлая памяць. Многія атрымалі статус сацыяльна абароненай катэгорыі насельніцтва і адпачываюць на пенсіі. Некаторыя звольніліся, чым даказалі, што настаўніцкая прафесія – гэта прызванне і талент, а не магчымасць бюджэтнага заробку. Колькі людзей – столькі меркаванняў і лёсаў.Праз дзесяцігоддзі я бачу яшчэ адну перадумову ўсіх далейшых поспехаў Мётчанскай школы ў асобе тагачаснага завуча Антаніны Анатольеўны Абрамовіч, бо працаваць з такімі рознымі педагагічнымі кадрамі здольныя не многія адміністратары.Колькі сябе памятаю ў Мётчанскай школе, столькі побач – Антаніна Анатольеўна. Яна зусім не мяняецца: спакойная, граматная, простая, прыго-жая, вясёлая, мудрая, смелая, творчая, заклапочаная планамі і перспектывамі. Асаблівасць Антаніны Анатольеўны ў тым, што яна з вялікай павагай ставіцца абсалютна да любога чалавека, які сустракаецца на яе шляху: будзь то малы ці стары. Гэта якасць дазваляе ёй, бачачы ўсе нашыя хібы, настойліва сцвярджаць толькі добрае ў адрас кожнага з нас. За 25 гадоў прафесійнага сяброўства я ніколі не бачыла ў Антаніне Анатольеўне крыўды на лёс і злосці на абставіны. Яна заўсёды знаходзіцца ў творчым пошуку, у працы, у адукацыі і самаадукацыі, у праблемах і радасцях сваёй сям’і, у цікаўнасці да людзей і агульначалавечых падзей у свеце. Такому чалавеку нестае часу на тое, каб зайздросціць, ненавідзець ці абвінавачваць. Часам мне здаецца, што гэта жанчына прымае ўсе жыццёвыя абставіны і жыве па прынцыпу «Рабі тое - што трэба, і няхай будзе што будзе» з надзеяй толькі на лепшае. Антаніна Анатольеўна ўмее быць незалежнай і абасобленай у сваіх думках пры цеснай узаемасувязі з калектывам. Чалавек аналізуе кожнае сваё слова, позірк, выступленне, шмат сумняваецца, і ад гэтага толькі вышэй узнімаецца маральна над будзённым жыццём.Вучні, берагінцы, дзеці Антаніны Анатольеўны атрымліваюць не толькі глыбокія веды па беларускай мове і літаратуры ад настаўніка-майстра, лёс даруе ім надзейнага сябра і дарадца на ўсё жыццё. Гэтаму спрыяюць уну-траныя правілы педагога, якія грунтуюцца на вечных чалавечых каштоў-насцях, такіх як павага да бацькоў, хлеб, чалавечнасць, праца, сям’я, любоў да Радзімы.Мне здаецца, што Антаніна Анатольеўна надзелена генетычнай памяццю беларускага народнага мастацтва. Яна абсалютна гарманічна выглядае ў традыцыйным народным жаночым адзенні. Музычныя інструменты для яе не з’яўляюцца прадметам авалодання нечым новым, а толькі прыладай 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 57для таго, каб нагадаць тое ўменне, якое ў табе сакрыта. Спевы выдаюць спрадвечныя інтанацыі і пачуцці. Жарты і анекдоты ў яе выкананні – самы сапраўдны народны гумар. У танцы ідзе як царыца, ведае ўсе фігуры. Рухі, жаночая прывабнасць, сціпласць, рахманасць выдаюць у ёй Берагіню, якая ў сваёй «Этнагасцёўні» збірае, вывучае, назапашвае, ахоўвае, зберагае невы-чэрпныя скарбы народнай душы.У ХХІ ст. Антаніна Анатольеўна ўвайшла з перакананнем таго, што знайшла сваё прызначэнне. Яна пакідае пасаду завуча для таго, каб плённа займацца фальклорным мастацтвам, вывучаць і распаўсюджваць народную культуру, стаць музычным кіраўніком фальклорнага гурта «Берагіня», каб мець магчымасць плённа і самааддана рабіць тое, што любіш і любіць тое, што робіш.У склад фальклорнага гурта прымаюцца вучні, якія маюць вялікае жаданне займацца народным мастацтвам, іншых патрабаванняў да іх асаблівасцей і здольнасцей кіраўнікамі наўмысна не прад’яўляецца. Зразу-мела, што калі ўзнікае неабходнасць шмат і старанна працаваць, многія ўдзельнікі выбываюць са складу «Берагіні». З аднаго боку, у сувязі з гэтым узнікае вельмі многа праблем, звязаных з арганізацыяй канцэртных выступленняў і мастацкіх мерапрыемстваў. Крыўдна, што, дасягнуўшы пэўнага мастацкага ўзроўню ў сваіх уменнях, вучні пакідаюць калектыў. На змену, канешне, прыходзяць іншыя, часцей малодшыя. І працэс авалодання майстэрствам танца пачынаецца спачатку. З іншага боку, зменны склад «Берагіні» спрыяе распаўсюджанню фальклорнага мастацтва сярод падра-стаючага пакалення і няспыннаму развіццю і ўдасканаленню самога фальк-лорнага гурта. На працягу 20-ці гадоў мастацкія кіраўнікі фальклорнага гурта «Берагіня» не змяняюць сваім прынцыпам, пакладзеным у аснову стварэння творчага калектыва, што не перашкаджае «Берагіні» адраджацца і кожны раз быць па-новаму прыгожай і таленавітай. Цікава назіраць за тым, як у кожным новым складзе з агульнай колькасці ўдзельнікаў нара-джаюцца сапраўдныя зоркі і зорачкі: Аляксей Абрамовіч, Ірына Чаравіч нік, Паліна Абрамовіч, Юрый Касцюковіч, Наталля і Ірына Касцюковічы, Дар’я Колбік, Ганна Кудрашова, Марыя Касцюкевіч, Яўген Шышко, Дар’я Бярозка. Я не магу ўспомніць усіх тых, хто радаваў нас сваім мастацтвам, хто сёння жыве сваім дарослым жыццём, выхоўвае ўласных дзяцей, але ўпэўнена, што і для іх «Берагіня» з’яўляецца незабыўнай старонкай школьнага жыцця. Сёння мы з замілаваннем глядзім на вучняў чацвёртага класа Аляксея Кавальчука і Надзею Дрозд, Мікіту Касцюковіча і Вікторыю Кандратаву, на васьмікласніц Вольгу Якавец і Сашу Гірыну, на дзяўчат-дзевяцікласніц Тацця ну Абрамовіч і Юлію Кудзін, Валянціну Палько і Яўгенію Тамко, падоб-ных да кветак ва ўсёй сваёй прыгажосці, грацыі і юнацтве. Не памылюся, калі скажу, што сваім стараннем і сапраўднаю чалавечай вернасцю выклікае павагу да сябе адзінаццацікласнік Сяргей Мацюшонак, які прайшоў 
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з калекты вам усе адзінаццаць прыступак сваёй мастацкай гісторыі ад кру-гленькага няўмелага малышыка да стройнага прыгожага юнака.Сапраўды, скарбы народнай культуры і мастацтва – незаменны сродак выхавання Чалавека: патрыёта, інтэлектуала, працаўніка, творцы.Хочацца верыць, што нашы разумныя і таленавітыя дзеці будуць шчас-лівымі і ў дарослым жыцці, што часцінка душы, падораная кожнаму з іх род-най школай, прарасце кветкамі дабрыні і хараства.

Якое шчасце быць самім сабой!
Рабіць – што любіш, і любіць – што робіш!
Тым самым адчуваць у душы спакой
За тое, што жыццё сваё не губіш.

Не бавіш час на тое, што пастыла,
Хаця і важнасці таго не адмяніць.
І ўсміхаешся ўсім таму, што адчуваеш –
Як здорава на свеце гэтым жыць!

Тамара  МАСКАЛЁВА
(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

З ГІСТОРЫІ РАЗВІЦЦЯ 
ФЕСТЫВАЛЬНАГА ФАЛЬКЛОРНАГА РУХУ БЕРАГІНЯ : 

1998 2018 ГГ. Мэтанакіраванае вывучэнне традыцыйнай спадчыны раёна пачалося ў 80-х гг. ХХ ст. Даследчыя фальклорныя экспедыцыі супрацоўнікаў арга-нізацыйна-метадычнага аддзела, музея, раённага дома рамёстваў, цэн-тралізаванай бібліятэчнай сістэмы, этнаграфічныя дэсанты ўдзельнікаў краязнаўчых аматарскіх аб’яднанняў і фальклорных калектываў паказалі, што песенная, абрадавая, танцавальная спадчына – жывая з’ява ў нашым раёне.Вялікая роля ў арганізацыі вывучэння, даследавання і папулярызацыі традыцыйнай мастацкай культуры належыць аддзелу ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Акцябрскага райвыканкама. Значную дапа-могу па грунтоўным вывучэнні традыцыйнай культуры аказаў Беларускі дзяржаўны інстытут праблем культуры. Распачалося масштабнае даскана-лае вывучэнне народнай спадчыны, да якой далучыліся вядомыя ў краіне навукоўцы: М. А. Козенка, І. В. Мазюк, Т. Б. Варфаламеева, А. М. Боганева, І. Ю. Смірнова, В. А. Лабачэўская, В. І. Басько, Т. І. Кухаронак, а таксама выкладчыкі факультэта традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтваў В. В. Калацэй, Т. А. Пладунова, Э. В. Палякова і інш.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 59Створаны ў 2015 г. арганізацыйна-метадычны аддзел дзяржаўнай уста-новы культуры «Цэнтр культурна-адпачынкавай дзейнасці Акцябрскага раёна» (раней раённы метадычны цэнтр народнай творчасці), з 1990 г. мэтанакіравана вядзе працу па даследаванні традыцыйнай культуры краю, распаўсюджванню рэгіянальнага мастацтва ў розных яго формах, а таксама па павышэнню прафесійнага майстэрства работнікаў культуры ў галіне народнай творчасці.Падчас рэалізацыі падпраекта «Даследаванне народнай спадчыны» спецыялісты Акцябрскага раённага метадычнага цэнтра за перыяд 2001–2003 гг. працавалі ў 19 фальклорных экспедыцыях, абследавалі 36 населе-ных пунктаў, запісалі больш за 1000 адзінак абрадавых і пазаабрадавых песень, гульняў, танцаў, твораў народнай прозы, звесткі аб народных святах і абрадах, інфармацыю пра 392 носьбіты, якія працуюць у розных відах тра-дыцыйнага мастацтва. Спецыялістамі метадычнага аддзела раённай бібліятэкі распрацавана карта святаў і абрадаў. Выдадзены буклеты, збор-нікі па зберажэнню народнай спадчыны: «Гульні Рудабельшчыны», «Трады-цыйнае вяселле Рудабельскага краю», «Традыцыйная кухня Рудабель-шчыны», «Купальскі карагод», «Каляды»; зборнікі сцэнарна-метадычных рэкамендацый «Траецкае гулянне, для ўсіх замілаванне». Збор матэрыяла працягваецца і зараз, сабраны матэрыял для зборніка «Народная проза Рудабельскага краю». Створаны і папаўняецца банк даных па традыцыйнай культуры, сістэматызуецца фота-відэа-аўдыёархіў, вядзецца картатэка носьбітаў.Дзеля таго, каб дзеці і моладзь перанялі мастацкія традыцыі сваёй мясцовасці, неабходна далучаць іх да работы па вывучэнню і захаванню народнай спадчыны. З 1993 г. штогод праводзілася дзіцячае свята фальк-лору «Бабулін куфэрак», фальклорнае свята «Вытокі», удзельнікамі якіх сталі юныя і дарослыя артысты фальклорных гуртоў клубных устаноў, навучэнцы школ раёна, гурткоўцы Дома дзіцячай творчасці.Правядзенне фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» садзей ні-чала рэалізацыі рэспубліканскага праекта «Танцавальны фальклор і дзеці», першым этапам якога стала адраджэнне старадаўніх танцавальных трады-цый і пераемнасць іх ад народных носьбітаў. Пачынаючы з 1994 г. у раёне праводзіліся конкурсы паміж дарослымі танцавальнымі калектывамі, пасля – конкурсы дзіцячых гуртоў. Падчас правядзення першага фестывалю ладзіліся конкурсы танцавальных пар – выканаўцаў народных побытавых танцаў. Фальклорныя калектывы раёна рыхтавалі мастацкія праграмы вясенне-летняга цыклу.Задачы развіцця народнай творчасці рэалізуюцца праз раённыя семінары, семінары-практыкумы, творчыя лабараторыі, школу фалькларыста, рэпер-туарных часоў, майстар-класаў з удзелам носьбітаў мастацкіх традыцый. На семінары-практыкуме «Народныя святы як сродак маральнай выхаванасці 
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і культурна-адпачынкавай дзейнасці насельніцтва» на базе Краснаслабод-скага СДНТ прадстаўлена прэзентацыя народных свят. Раённы семінар «Перспектывы дзейнасці ўстаноў культуры раёна па захаванню гісторыка-культурнай спадчыны» даў магчымасць прааналізаваць дзейнасць устаноў культуры раёна па захаванню народнай спадчыны і абазначыць перспек-тывы работы ў даным накірунку.На творчых лабараторыях «Агульныя прынцыпы арганізацыі і асаблівасці работы з фальклорным дарослым калектывам» на базе Пратасаўскага СДНТ, «Агульныя прынцыпы арганізацыі і асаблівасці работы з фальклорным дзіцячым калектывам» на базе Рассветаўскага КСЦ кіраўнікі калектываў набылі неабходныя веды для практычнай дзейнасці.Эфектыўна працуе «Школа фалькларыста», асноўныя мэты і задачы якой: далучэнне кадраў да гістарычнай, культурнай і духоўнай спадчыны краю; метадычная і практычная дапамога ўстановам культуры і адукацыі пераемнасці народных традыцый дзецьмі і моладдзю; навучанне асновам збіральніцкай практыкі, прынцыпам яе арганізацыі і правядзення. Усе заняткі праводзяцца з абавязковым выкарыстаннем мясцовага экспеды-цыйнага матэрыялу. У сваю чаргу, работнікі сельскіх устаноў культуры выкарыстоўваюць набытыя веды ў арганізацыі святаў і мерапрыемстваў народнага календара.Захаванне і развіццё самадзейнай народнай творчасці, адраджэнне народных промыслаў і рамёстваў з’яўляецца прыярытэтным напрамкам у рабоце сельскіх устаноў культуры. Спецялісты ўстаноў імкнуцца заха-ваць самабытнасць і традыцыйнасць фальклору роднага краю.У раёне дзейнічае 7 сельскіх дамоў народнай творчасці. Іх работа буду-ецца па 3 напрамках: адраджэнне абрадаў і свят народнага календара; адра-джэнне рамёстваў раёна; падтрымка, развіццё аўтэнтычных калектываў, стварэнне дзіцячых фальклорных калектываў. Прыкладам гэтага з’яўляюц-ца Валосавіцкі, Пратасаўскі, Ляскавіцкі, Краснаслабодскі, Ламавіцкі дамы народнай творчасці і інш. На базе сельскіх клубных устаноў працуе 14 фальк-лорных гурткоў, 97 удзельнікаў і 3 аўтэнтычныя гурты, 49 удзельнікаў.У сваёй дзейнасці клубныя работнікі надаюць вялікую ўвагу вяртанню народных традыцый у сучасную практыку. Некаторыя з іх ужо сабралі творы каляндарна-абрадавага і сямейна-бытавога цыклаў, а таксама песень, якія выкарыстоўваюць у канцэртных праграмах. Такім чынам праводзяцца канцэрты, тэатралізаваныя прадстаўленні, і самае галоўнае – абрады. Пратасаўскі СДНТ з удзелам калектыву «Купалінка» аднавіў абрад «Вяселле», з праграмай выступілі ў 2016 г. на «Берагіні». Валосавіцкі СДНТ правёў інтэрактыўную выставу «Запрашаем на вяселле», дзе ўзорны дзіцячы фальк лорны калектыў «Некрашынка» паказаў фрагмент вясельнага абраду, прычым кожны элемент суправаджаўся пэўнай песняй. Сельскімі ўстановамі культуры адноўлены многія абрады і святы зімова-восеньскага цыклу.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 61Згодна карты прастольных свят у вёсках раёна зафіксавана 17 адзінак. Сумеснымі намаганнямі работнікаў культуры і жыхароў вёскі Слабодка адроджана прастольнае свята «Ушэсце», падчас якога з вялікай пашанай штогод з адной хаты ў другую пераносіцца ікона «Узнясенне» – заступніца вёскі. Калектывам Парэцкага цэнтра вольнага часу адноўлены восеньскі абрад «Багач».Своеасабліва адзначаецца свята «Троіца» у в. Рассвет. За аснову ўзята традыцыйнае прастольнае свята, але сучаснасць дыктуе свае правілы і народны абрад набыў новае жыццё, стаў больш яскравым, вясёлым, дынамічным.Шмат адкрылася цудоўных носьбітаў старадаўніх песень і самабытных танцаў. У практыку вернуты старадаўнія танцы «Дзева ў сенях стаяла», «Хадося», полькі «З адбоем», «З камандамі», «Трасуха», «Люлечка» і інш., адкрыты цудоўныя народныя галасы ў вёсках Гаць, Пратасы, Забалацце, Валосавічы, Новая Дуброва, Дзербін, Харомцы і інш.З 1995 г. па 2000 г. у раёне дзейнічалі праграмы «Жывая памяць Акцяб-ршчыны», «Рамёствы Акцябршчыны». Мэтанакіраванасць праграм садзей-нічала выхаванню беражлівых адносін да народнай спадчыны, надала імпульс да вывучэння, адраджэння і развіцця народных рамёстваў. Дзеля гэтага распрацавана карта існуючых рамёстваў.Сёння вядзецца навучанне дзяцей і моладзі мастацтву ткацтва, вышыўкі, салома- і лозапляцення, іншым напрамкам народнай творчасці, характэр-ным нашай мясцовасці. У 24 гуртках сельскіх устаноў культуры займаецца 179 удзельнікаў.У Ляскавіцкім СДНТ працуе «Творчая майстэрня па пашыву нацыяналь-нага касцюма і вышыўкі крыжыкам». У в. Пратасы жыве і вырабляе лялькі, шые на іх нацыянальнае адзенне. Пры гэтым кашулі вышыты процягам, у свахі на галаве чапец і намітка. Ужо цэлая калекцыя розных па памерах лялек зроблена рукамі майстрыхі Веры Леанідаўны Сілівончык. Сваю калек-цыю яна выстаўляла на розных рэспубліканскіх, абласных і раённых мера-прыемствах.Жыхар в. Майсееўка Іван Пятровіч Вежнавец ад бацькі пераняў майстэр-ства ігры на гармоніку і пляцення з прыродных матэрыялаў. Сакрэты вырабу кошыкаў, карзін і іншых плеценых рэчаў утылітарнага прызначэння перадае сваім вучням.Наладжана работа з народным майстрам па лозапляценню Васілём Іванавічам Удовіным (в. Красная Слабада, 1944 г.н.) з удзельнікамі аматар-скага аб’яднання «Пошук» (Краснаслабодская бібліятэка).Вылучылася новая пляяда майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мас тац-тва. Кіруюць майстэрнямі РДР і яго філіялаў вопытныя метадысты-май-стры: Марыя Іванаўна Сарнаўская, майстар па ткацтву і пляценню паясоў, у 2017 г. ёй прысвоена званне «Народны майстар Рэспублікі Беларусь»; 
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Тамара Іванаўна Станіслаўчык, метадыст-майстар па пашыву традыцый-най вопраткі і вырабу абрадавых лялек (член Саюза майстроў Беларусі); Наталля Уладзіміраўна Малаковіч (вышыўка), Таццяна Мікалаеўна Кава-лёва (кера міка), Дабранская Ірына Уладзіміраўна (ганчарства), Жанна Іванаўна Серык (вышыўка), Іна Іванаўна Яцкевіч (саломапляценне), Каця-рына Уладзімі раўна Пась (розныя віды), Юлія Аляксандраўна Кісялёва (інкрустацыя саломкай, роспіс) і інш. Творча адораныя людзі, майстры сваёй справы, носьбіты народных традыцый, таленавітыя спецыялісты ДУК «Акцябрскі раённы дом рамёстваў», перадаюць сакрэты рамёстваў дзецям і падлеткам, любоў і павагу да культурнай спадчыны свайго народа.
У культурным жыцці раёна значная роля належыць бібліятэкам (дырэктар А. І. Мартыненка). Яны з’яўляюцца не толькі захавальнікамі, але і папулярызатарамі крыніц па традыцыйнай культуры, актыўна вядуць краязнаўчую дзейнасць, арганізуюць розныя выставы па традыцыйнаму мастацтву, вядуць працу па захаванні і развіцці культурнай спадчыны, садзейнічаюць фарміраванню нацыянальнага гонару і патрыятызму.Дзейнасць бібліятэк у гэтым напрамку ажыццяўляецца праз даследчую дзейнасць і сувязь з мясцовымі носьбітамі. Шэраг этнаграфічных экспе-дыцый «Сцяжынкамі рудабельскіх традыцый» праведзены бібліятэкарам Любанскай сельскай бібліятэкі Людмілай Сцяпанаўнай Гардзей. Папоўніўся фонд запісаў краязнаўчых матэрыялаў аб знікаючым у в. Падветка ўнікальным свяце «Іван-Галавасек». У выніку экспедыцый ў в. Любань, Дзербін, Мікуль-Гарадок сабраны каштоўны этнаграфічны матэрыял, які лёг у аснову даследчай работы «Ткацтва Рудабельскага краю». У выніку сустрэч з мясцовымі носьбітамі назапашваюцца матэрыялы вуснай народ-най творчасці, афармляюцца ў краязнаўчых папках («Песенная спадчына краю», «Носьбіты духоўнасці», «Ад прадзедаў спакон вякоў…», «Народныя святы і абрады», «Моўныя самацветы» і інш.), а таксама выкарыстоўваюцца ў практыцы ўстаноў, калектываў.Цікавы вопыт работы па адраджэнні народнай культуры маецца ў Лаў-стыц кай сельскай бібліятэцы. Бібліятэкар Раіса Канстанцінаўна Вайцяхоў-ская праводзіць серыю ўрокаў-даследаванняў «Сімволіка беларус кага арна-менту». Тэарэтычны матэрыял лёг у аснову тэматычнай папкі «Азбука беларускага арнаменту», а работы юных майстрыц – лялькі-абярэгі – прадстаўлены на бібліятэчнай выставе «Цуды сваімі рукамі». Наладжана добрая сувязь з мясцовай захавальніцай бацькоўскай спадчыны Марыяй Мікалаеўнай Мухінай (1948 г.н., в. Кавалі), якая ў хаце бацькоў арганізавала хату-музей.На базе Забалацкай сельскай бібліятэкі больш за 10 гадоў дзейнічае «Музей сельскай жанчыны», мэтай якога з’яўляецца захаванне самабытнай культурнай спадчыны рэгіёна, перадача наступным пакаленням традыцый 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 63і звычаяў, сямейных каштоўнасцей, быту сельскай жанчыны, умацаванне аўтарытэту жанчыны-маці ў сям’і і грамадстве.У апошні час бібліятэкары раёна праводзяць работу па збору матэрыялаў для інфармацыйных зборнікаў Х Рэспубліканскага фестывалю фальклор-нага мастацтва «Берагіня» і рыхтуюць ўдзельнікаў да конкурсу апавя даль-нікаў фестывалю.Адметная роля ў працэсе захавання традыцыйнай культуры належыць ДУК «Цэнтр гісторыі і культуры Акцябрскага раёна» (дырэктар К. А. Курсевіч). Свае асветніцкія, навукова-прапагандысцкія задачы музей ажыццяўляе праз экспазіцыю адпаведных рэчыўных, дакументальных, ілюстрацыйных і іншых матэрыялаў, якія падаюцца ў пэўным узаемадзеянні, а гэта можна здейсніць толькі на базе навуковай працы як па зборы і выву-чэнню матэрыялаў для экспазіцый, так і па арганізацыі самой экспазіцыі.Музейнымі работнікамі сабраны ўсе элементы традыцыйнага касцюма жаночага строю. Складзены асобныя калекцыі спадніц, кашуль, фартухоў, сабраны цікавыя калекцыі ручнікоў і посцілак.Але ж справа музея заключаецца ў тым, каб аднавіць раней існаваўшыя прадметы традыцыйнай культуры, выкарыстоўваючы старажытныя тэхна-логіі. Гэты адноўлены прадмет, які мае поўнае права звацца экспанатам мае таксама і сваю назву – «новадзел», і такі экспанат падчас займае зусім не апошняе месца ў экспазіцыі музея.З 2001 г. ДУК «Цэнтр гісторыі і культуры Акцябрскага раёна» працуе па музейна-педагагічнай праграме «Музей і дзеці», задача якой – адраджэнне нацыянальнай аўтэнтычнай культуры і традыцый, абудзіць у дзяцей цікавасць да беларускай традыцыйнай культуры. Для гэтага выкары-стоўваюцца розныя формы работы:– дыдактычныя гульні («Сялянская хата», «Народны касцюм» – дзеці з асобных элементаў павінны скласці поўную карцінку);– ролевыя гульні (дзеці праігрываюць ролі ўсіх членаў сялянскай сям’і, ужываюцца ў ролі моладзі, якія варожаць у калядныя святы, ладзяць абрад нараджэння і выкупу нявесты ў «Сялянскай хаце» і г.д.). Менавіта гульні дапамагаюць прабудзіць творчую энэргію старшакласнікаў;– занятак-пошук (знайсці прадмет, не толькі ўказаць на яго, але раз-гледзець, выказаць сваю асабістую думку);– занятак-тэатралізацыя, драматызацыя (напрыклад, дзеці перапра-наюцца ў калядных персанажаў і ладзяць калядаванне, валачобніцтва);– занятак-рэканструкцыя.У малодшых падгрупах пераважна гульнёвы пачатак. Гульня – адзін з найважнешых шляхоў навучання і выхавання. Для дзяцей распрацавана гульня «Ці ведаеш ты рамёствы продкаў?» У сярэдніх падгрупах заняткі даследчага характару. Такія тэмы, як «Цікавыя і невядомыя рэчы ў сялян-скай хаце», «Адкуль узялася кашуля?» і інш. дазваляюць сістэматызаваць 
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веды, якія атрыманы на ўроках, навучыць прымяняць іх у жыцці, знаёміць з рознымі формамі народнай творчасці.На працягу многіх гадоў працуе этна-студыя «Батлейка». Наведвальнікі музейнай установы спачатку знаёмяцца з гісторыяй узнікнення «Батлейкі», затым удзельнічаюць у майстар-класе па вырабу лялек, а пасля самі з’яўляюцца артыстамі падчас паказу батлеечных прадстаўленняў: «Траецкі кірмаш», «Пшанічны каласок», «Бабка-шаптуха», « «Калядная зорка» і інш. Батлейка – жывая сувязь адзінства культур, традыцый, вераванняў славянскіх народаў, якія звязаныя з асаблівасцямі мовы, побыту, гісторыі і культуры.Значнае месца адводзіцца выставачнай дзейнасці. Падчас правядзення Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» былі прадстаўлены выставы: народных касцюмаў з розных мікрарэгіёнаў нашага раёна, творчых работ супрацоўнікаў музея «Скарбы Рудабельскага краю», «Беларускія народныя музычныя інстументы», «Вясельныя строі Рудабель-шчыны і ваколіц», «Рудабельская «Берагіня» ў дваццацігадовай прасторы»; філіялам «Карцінная галерэя імя Л. М. Дробава» падрыхтаваны фотавы-ставы «Спадчына» (2016), «Берагіня ў прасторы і часе» (2012), «Берагіня ў фотааб’ектыве ўдзельнікаў і гасцей фестывалю», «Берагіневы раскрэсы», «Асоба ў народнай культуры беларусаў».Вялікая ўвага надаецца даследаванням, пошукам аўтэнтычных твораў традыцыйнага мастацтва метадыстамі-майстрамі ДУК «Акцябрскі раённы 
дом рамёстваў» (дырэктар Т. В. Халадок).Ажыццяўляліся даследаванні, вёўся пошук і збор узораў старадаўняга адзення, ткацтва, вышыўкі, прадметаў хатняга ўжытку: вывучаны і апра-біраваны спосаб выканання зборкі на аснове шва «ўперад іголку» ў эле-менце традыцыйнай жаночай кашулі в. Пружынішчы, распрацаваны апытальнік па традыцыйнай ляльцы Акцябрскага раёна «Лялька ў народ-най культуры», завершана праца па збору матэрыялаў аб саламяных птуш-ках веснавога абраду «Гуканне вясны», знойдзены і зафіксаваны стара-жытны жаночы касцюм – Калінкавіцкі строй другой паловы ХІХ ст., які знаходзіцца ў прыватнай калекцыі жыхара г.п. Акцябрскі.На базе творчых майстэрняў адноўлены і створаны калекцыі тканых і вышываных ручнікоў, браных паясоў на «дошчачках», бердзечку, лялек-абярэгаў, лялек у традыцыйным адзенні, малыя архітэктурныя формы з гліны, апрабаваны і праведзены ў сучасным вяселлі традыцыйны звычай «Перапын». Адноўлены і створаны вясельны ручнік з сімваламі «ключа сямейнага шчасця» в. Чорныя Брады, асвоена тэхніка пляцення пояса «на шнурах», папоўнена міні-калекцыя лялек у традыцыйным адзенні, распа-чата праца па вырабу саламяных лялек, стылізаваных касцюмаў з ужыван-нем элементаў этнічна-народнага характару, серыя керамічных пано з сюжэтамі сялянскага быту.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 65Калектыўнай працай стала стварэнне 5 калекцый традыцыйных касцюмаў Акцябрскага раёна, што дапамагло фальклорным калектывам Акцябршчыны вырашыць праблему набыцця касцюмаў для выступленняў у дні заключных мерапрыемстваў фестывалю «Берагіня».Па выніках даследчых экспедыцый створаны рэкламныя выданні, буклеты, наглядныя папкі, альбомы-дапаможнікі, стэнды з фотаздымкамі, замалёўкамі, ілюстрацыйнымі матэрыяламі. Пры Забалацкім філіяле ство-раны музейны куток «Скарбы Забалацкай зямлі», а ў выставачнай зале дома рамёстваў распачата праца над экспазіцыяй «Традыцыйныя строі ў святах і абрадах Рудабельшчыны».На базе раённага дома рамёстваў дзейнічае 10 творчых майстэрняў: ткацтва і пляценне паясоў, саломапляценне, вырабы з саломкі, традыцый-ная вышыўка, пашыў нацыянальнага традыцыйнага касцюма, ганчарства, керамікі, разьба па дрэве, роспіс па дрэве, выцінанкі, бісерапляценне, а так-сама крама сувенірнай прадукцыі. У майстэрнях установы і яго 5 сельскіх філіялах (н.п. Красная Слабада, н.п. Парэчча, н.п. Рассвет, н.п. Забалацце, н.п. Гаць) займаюцца і набываюць практычныя навыкі майстэрства дэка-ратыўна-прыкладной творчасці 88 чалавек дзяцей і моладзі, працуе дарос-лае аматарскае аб’яднанне, майстэрня па прапагандзе народнай спадчыны (8 чалавек).Вялікая творчая праца праводзілася метадыстамі-майстрамі дома рамёстваў па падрыхтоўцы ўдзельнікаў адкрытага конкурсу праграмы «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва» на працягу ўсіх гадоў існавання Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня». Па-май-стэр ску вырабленыя творы, прадстаўленыя на конкурс, адзначаны членамі экспертнага савета, што паспрыяла на станоўчыя вынікі ў агульным заліку пры вызначэнні прызавых месцаў. Арыгінальныя вырабы метадыстаў-майстроў і ўдзельнікаў творчых майстэрняў сталі своеасаблівай візітоўкай Акцябрскага раёна.Дасягненні кіраўнікоў творчых майстэрняў і іх выхаванцаў дэман-страваліся на прэзентацыі Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» (г. Мінск), Рэспубліканскім фестывалі-кірмашы «Вяс-новы букет» (г. Мінск), Міжнародным навуковым форуме «Традыцыйны беларускі касцюм у Еўрапейскай культурнай прасторы» і інш. Калектыў у студзені 2018 г. стаў лаўрэатам спецыяльнай Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «За духоўнае адраджэнне».Дзеці і моладзь – самая дынамічная частка любога грамадства. Развіццё народных традыцый, лёс матэрыяльнай, духоўнай спадчыны ў многім зале-жыць ад маладога пакалення, таму настаўнікі ДУА «Дзіцячая школа 
мастацтваў г.п. Акцябрскі» (дырэктар Т. А. Беразоўская) надаюць вялікую ўвагу далучэнню дзяцей да пераемнасці, захавання, развіцця традыцыйнай спадчыны.
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Авалодваючы музычнымі навыкамі, дзеці адначасова прыцягваліся да даследвання свайго радаводу, гісторыі вёсак. Вывучалі мясцовыя танцы, спевы і іншыя мастацкія традыцыі. Ладзіліся фальклорныя вандроўкі, ішоў актыўны працэс узаемаадносін з носьбітамі народных традыцый і наву-чэнцамі дзіцячай школы мастацтваў. Многа матэрыялаў выкарыстоўвалася з фондаў метадычнага аддзела. Усе гэта паспрыяла ўтварэнню дзіцячага фальклорнага калектыву «Праменьчыкі».Адначасова з хлопчыкамі і дзяўчынкамі ўключаліся ў педагагічны пра-цэс бацькі і бабулі. Дапамагалі ў стварэнні касцюмаў, вырашалі арга-нізацыйныя пытанні. Многія бацькі разам з настаўнікамі школы мастацтваў вышывалі касцюмы пад кіраўніцтвам майстроў дома рамёстваў. Агульнымі намаганнямі пры дапамозе аддзела культуры ў хуткім часе кожны ўдзельнік калектыву меў касцюм мясцовага строю.Вучэбна-выхаваўчы працэс у калектыве арганізаваны такім чынам, што кожны яго ўдзельнік у залежнасці ад сітуацыі можа быць вучнем, ці настаўнікам, носьбітам ці даследчыкам народных традыцый. Вялікая радасць для кіраўніка, калі дзіця ганарыцца тым, што ўмее танцаваць, спя-ваць, іграць на музычных інструментах.Вялікая работа ў папулярызацыі народнай спадчыны, у падрыхтоўцы і арганізацыі заключных мерапрыемстваў фестывалю «Берагіня» належыць ДУК «Акцябрскі цэнтр вольнага часу» (дырэктар А. А. Філіпшанава). На працягу многіх гадоў на базе ўстановы праходзяць конкурсы-агляды танца-вальных, дарослых і дзіцячых фальклорных калектываў, танцавальных пар.У час правядзення заключных мерапрыемстваў фестывалю ва ўстанове праходзяць намінацыі: адкрыццё фестывалю, конкурс тацавальных пар і салістаў, майстар-классы, навукова-практычныя канферэнцыі і круглыя сталы. Вялікую работу праводзяць спецыялісты ўстановы пры падрыхтоўцы конкурсаў.Акцябрскі цэнтр вольнага часу з’яўляецца культурным цэнтрам творчага жыцця «Берагіні».
На тэрыторыі Акцябрскага раёна створана вялікая колькасць твор-

чых фарміраванняў. На базе ўстаноў культуры раёна працуе 22 фальклор-ныя гурткі, 234 удзельнікі, з іх 8 калектываў са званнем «народны», «узорны», 122 удзельнікі: народны ансамбль народных інструментаў «Элегія» (кіраўнік А. Л. Савіч) ДУК «Дзіцячая школа мастацтваў г.п. Акцябр скі», народны ансамбль танца «Весніца» (кіраўнік А. Я. Сарнаўскі), народны вакальна-харэаграфічны ансамбль «Рудабельская пацеха» (кіраўнік В. У. Беняк), узорны ансамбль танца «Верасок» ДУК «Акцябрскі цэнтр вольнага часу».Вядомы і аўтэнтычныя гурты: «Перазвоны» (кіраўнік А. І. Агейчык) ДУК «Цэнтр культурна-адпачынкавай дзейнасці Акцябрскага раёна» в. Гаць; «Купалінка» (кіраўнік С. М. Катлярова, у 2017 г. калектыў адзначыў свой 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 6730-ці гадовы юбілей) Пратасаўскага сельскага дома народнай творчасці; калектыў «Шчадрухі» (кіраўнік Г. І. Тукач) Забалацкага сельскага клуба.Па выніках удзелу ў фестывалі «Берагіня» атрымалі званне «ўзорны» фальклорныя калектывы: «Рудабельскія зорачкі» (2000 г., кіраўнік В. Г. Дуль-ская, у 2018 г. калектыў адзначае свой 20-ці гадовы юбілей), «Некрашынка» (2005 г., кіраўнік А. М. Бялько), «Цярэшкавы Шчодрыкі» (2005 г., кіраўнік С. М. Галавачэнка), «Праменьчыкі» (2013 г., кіраўнікі Т. Э. Сайкоўская, І. В. Семілет). Гэтыя калектывы імкнуцца захаваць самабытнасць і трады-цыйнасць фальклору роднага краю, выкарыстоўваюць мясцовыя народныя гульні, абрады, танцы, песні. Некаторыя з іх ужо сабралі творы каляндарна-абрадавага і сямейна-бытавога цыклаў, а таксама песень, якія выконваюцца ў любы час.Калектывы атрымалі папулярнасць не толькі ў сваім рэгіёне, але і далёка за яго межамі, у кожнага ансамбля свой адметны і вельмі багаты рэпертуар песень, танцаў, інструментальных найгрышаў і гульняў.У 1995 г. Вольга Гаўрылаўна разам з дырэктарам школы № 3 Л. С. Шэйка і настаўнікамі (цяпер раённая гімназія) стварылі фальклорны гурток, які затым атрымаў назву ансамбль «Рудабельскія зорачкі». Была праведзена вялікая работа з удзельнікамі ансамбля, іх бацькамі па збору фальклорных песень, танцаў, гульняў, паданняў у раёне ад носьбітаў: А. І. Яфрэмавай (в. Новая Дуброва), А. А. Юрчак (аг. Валосавічы), В. Д. Верас (в. Граб’ё), С. Д. Селіванава (г.п. Акцябрскі), А. Ф. Куляя (г.п. Акцябрскі). Некаторы час Аляксей Фёдаравіч Куляй, Варвара Данілаўна Верас не толькі перадавалі свае музычныя навыкі, але і з’яўляліся ўдзельнікамі і выступалі на канцэр-тах з калектывам. У праграме калектыва каляндарна-абрадавыя святы «Каляды», «Гуканне вясны», «Лявоніха па-Граб’ёўску», «Пікантная полька», «Кадрыля» – на 12 каленаў, «Нарэчанька» – танец тройкамі, «Прыпеўкі», беларускія народныя песні «З-пад дуба, з-пад бярозы», «Пайду ў лясочак» і інш. Вольга Гаўрылаўна актыўна ўкараняе ў практыку сваёй работы з калектывам усё здабытае, праводзіць мэтанакіраваную дзейнасць па аднаўленню, захаванню і папулярызацыі народнай спадчыны сярод школьнікаў.Узорны фальклорны калектыў «Цярэшкавы Шчодрыкі» створаныў 1998 г. на базе Рассветаўскага культурна-спартыўнага цэнтра. Удзельнікі валодаюць гармонікамі, шумавымі інструментамі. Вывучаюць народныя рамёствы, а менавіта вышыўку, тканне паясоў, выразанне выцінанак, пля-ценне з саломкі. Маюць вялікую цікавасць да вывучэння народна-побытавых танцаў. У рэпертуары калектыву веснавыя, летнія, карагодныя песні. Сярод іх «А мы проса сеялі», «Таўкачыкі», «Камар лазню тапіў», «У карагодзе мы былі», гульня «Журавель», абрадавая вясельная «Малады ды памочнічак», каляндарна-абрадавыя песні «Як на нашай ніўцы», «Граюць скачуць на двары», «Ой, каля сяла грушка стаяла»; танцы: «Лысы», «Каваль».
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Узорны фальклорны ансамбль «Некрашынка» створаны ў 1998 г. на базе Валосавіцкага сельскага дома народнай творчасці, праводзіць вялікую працу па аднаўленню мясцовых народных свят, песень, танцаў. Удзельнікі гурту імкнуцца захаваць мясцовы стыль, манеру выканання абрадавых песень, якія выконвае народны майстар Настасся Астапаўна Юрчак (в. Вало-савічы).Узорны фальклорны ансамбль «Праменьчыкі» створаны ў 2006 г. на базе ДУК «Дзіцячая школа мастацтваў г.п. Акцябрскі», вывучае песенныя традыцыі сваёй мясцовасці, прымае актыўны ўдзел у святочных мерапры-емствах, вядзе канцэртную дзейнасць. Рэпертуар гурта адлюстроўвае багацце і разнастайнасць танцавальнага, гульнявога і музычнага фальклору Акцябрскага раёна. Калектыў выконвае каляндарныя сямейна-абрадавыя песні, выкарыстоўваючы матэрыял сабраны спецыялістамі метадычнага цэнтра. У рэпертуары народныя танцы «Кракавяк», «Падыспань», «Сербіянка», гульні «Апанас», «Явар», «Квактуха», карагоды «Вяснянка», «У карагодзе мы былі». Удзельнікі калектыву вучацца вышываць, плясці, ткаць паясы. Таму ўсе яны апрануты ў адноўленыя па мясцовых традыцыях строі, зробленыя сваімі рукамі і з дапамогай бацькоў.  Фальклор дыктуе асобыя падыходы да работы з дзецьмі, нават у дзіцячых садках. Так, у Акцябрскім раёне існуе 18 устаноў адукацыі, з іх 1 раённая гімназія, 3 сярэднія школы, 1 пачатковая школа-дзіцячы сад, 4 дзіцячыя сады-сярэднія школы, 5 базавых школ-садкоў і 4 дзіцячыя садкі.З 2001 г. дзейнічае праграма «Традыцыйная культура і дзеці», у ходзе рэалізацыі якой прадугледжана стварэнне сістэмы выхавання дзяцей і моладзі на традыцыйнай культуры, стварэнне ўмоў для трансляцыі мастацкіх традыцый вусным шляхам і ўключэнне ў выхаваўчы працэс агульнаадукацыйных школ заняткаў па знаёмству з мастацкімі традыцыямі.Да вывучэння народнай спадчыны актыўна далучыліся настаўнікі, дзеці. Вандроўкі па родным краі падчас школьных канікул паказалі, што песен-ная, танцавальная, абрадавая спадчына нашых бабуль – жывая з’ява ў нашым раёне, і толькі агульнымі намаганнямі можна «падняць» гэты пласт традыцыйнай культуры. Матэрыялы экспедыцый становяцца дапаможнікамі ў працэсе навучання і далучэння дзяцей і падлеткаў да народнай спадчыны.Дзеці і моладзь у выніку даследавання матэрыялаў аб носьбітах, май-страх, аб сваім краі, пішуць даклады для ўдзелу ў навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання», удзельнічаюць у конкурсе на лепшую даследчую работу пад дэвізам «Ад вечнае».Да ўрокаў гісторыі вучні рыхтуюць рэфераты, паведамленні, даклады аб народных святах, абрадах, звычаях, носьбітах, аб сваіх радаводах, якія грун-туюцца на ўспамінах бабуль і дзядуль.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 69З мясцовымі традыцыямі, з гісторыяй сваіх вёсак, гульнямі, легендамі вучні знаёмяцца на факультатыве «Гісторыя роднага краю». На базе школ працуюць аматарскія аб’яднанні «Спадчына» (Рассветаўская СШ, Парэцкая сярэдняя школа-сад, СШ № 1 г.п. Акцябрскі).Пры школах дзейнічаюць музеі (Краснаслабодская, Рассветаўская сярэднія школы, Парэцкая сярэдняя школа-сад, сярэднія школы № 1, раён-ная гімназія г.п. Акцябрскі і інш.), пакоі сялянскага побыту (Гацкая, Гарохавіцкая базавыя школы). Працуюць гурткі дэкаратыўна-прыкладной творчасці і традыцыйных рамёстваў (Рассветаўская СШ, СШ № 1, 2, раённая гімназія г.п. Акцябрскі і інш.).Што тычыцца танцаў, дык да навучання далучаюцца выхаванцы не толькі малодшага і старэйшага школьнага ўзросту, але і дзіцячых садкоў. Ужо ў малым узросце яны ведаюць такія побытавыя танцы як «Какетка», «Лысы», «Падэспань», «Полька-бабачка», «Лысы», «Кракавяк», «Месяц», «Каханачка», «Ночка» і шмат інш.
У раёне склалася пэўная сістэма правядзення раённых фестываляў, конкурсаў, канцэртаў, якія садзейнічаюць падтрымцы народных майстроў, выканаўцаў народных песень, музыкі, танцавальнага фальклору; пошуку новых талентаў, а таксама стварэнню спрыяльных умоў для развіцця твор-чай дзейнасці жыхароў.Метадычны цэнтр арганізуе правядзенне традыцыйных мерапрыемстваў: заключных мерапрыемстваў Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня», адкрытага фестывалю-конкурсу маладзёжных твор-чых работ «Крокі» (уваходзяць намінацыі «народны танец», «народны вакал», а таксама спецыяльны прыз і дыплом «за любоў да народных тра-дыцый і «за вернасць нацыянальным традыцыям»), раённага конкурсу дзіцячай творчасці «Вясновая карусель», аглядаў-конкурсаў фальклорнага мастацтва, танцавальных пар-выканаўцаў народных бытавых танцаў, мерапрыемстваў фестывальнага праекта вясковых свят «Аграфэст», які праводзіцца ў маштабе аграгарадкоў і вёсак раёна. Фестываль задуманы як шырокі грамадскі агляд культурных вясковых традыцый з паказам цыкла святочных мерапрыемстваў, аб’яднаных галоўнай ідэяй – фарміраваннем вясковых «святочных брэндаў».Да спадчыны сваіх продкаў дзеці, падлеткі, моладзь далучаюцца, пры-маючы ўдзел у днях майстра, гадзінах дзіцячага фальклору, конкурсах юных майстроў, Днях спадчыны і інш. Экскурсіі, урокі пазнання, урокі майстэр-ства, фальклорныя гадзіны адкрываюць падрастаючаму пакаленню свет, у якім жылі продкі, чым карысталіся ў быту і ў сваёй паўсядзённай працы.Знаёмствы, сустрэчы з носьбітамі народных традыцый заўжды выклікаюць зацікаўленасць, даюць магчымасць пры непасрэдным кантакце вусным шляхам пераймаць сакрэты рамёстваў, манеру выканання песень, танцаў «з голасу ўголас», танцы «з нагі ў нагу» і музыку – «з рукі ў руку»; 
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вывучаць не ў падручніках, а з успамінаў сталых людзей традыцыі і гісторыю сваіх мясцін і вёсак.Шырокае распаўсюджванне атрымала правядзенне мерапрыемстваў у «Беларускай хаце» (у раённым музеі) у рамках абласной акцыі «Ноч музеяў». Тут ладзяцца тэатралізаваныя прадстаўленні з удзелам вядомых у раёне ўзорных фальклорных калектываў: «Рудабельскія зорачкі», «Некра-шынка», «Цярэшкавы Шчодрыкі», «Брачынскія музыкі» раённай гімназіі. Яны прадставілі праграмы: «Рудабельскі фэст», «Вясельны абрад», «Запра-шаем на вячоркі», «Прамень гісторыі». Праграмы ўключалі ў сябе не толькі пазнавальныя мерапрыемствы, але і дэгустацыю страў нацыянальнай кухні, майстар-класы па выкананню беларускіх народных танцаў, па дэкаратыўна-прыкладному мастацтву, традыцый адраджэння фальклорных свят.Развіццё лакальных культурных традыцый ажыццяўляецца з дапамогай брэндаў раённага дома рамёстваў, якія пабудаваныя на самабытным матэ-рыяле з элементамі традыцыйнай культуры: IV раённы фестываль-конкурс «Вянок рудабельскіх талентаў» (2016), раённая выстава-конкурс творчых работ «Мой край, зямля майго натхнення» (2016), раённая выстава жано-чай вопраткі з падручных і прыродных матэрыялаў «У свеце жаночай прыгажосці» (2017), раённая выстава-прэзентацыя традыцыйнага касцюма «Восеньскі калаварот» (2017).Спецыялістамі дома рамёстваў апрабаваны новыя формы працы: фесты-валь-конкурс «Вянок Рудабельскіх талентаў», «Край майстроў і творцаў», «Рудабельскi сувенір», майстар-клас «Майстар года», выстава-прэзентацыя традыцыйнай народнай вопраткі «Водгукі далёкай старажытнасці», тэатралізаваныя выставы, раённыя конкурсы па традыцыйных відах рамёстваў (вышыўцы, пляценні паясоў, вырабе выцінанкі), дзіцячыя пле-нэры.Штогод праходзяць цыклы мерапрыемстваў па папулярызацыі народнай культуры ў бібліятэках раёна. Праводзяцца віншавальныя акцыі са святамі народнага календара, на мясцовым матэрыяле арганізоўваюцца прастоль-ныя святы, праходзяць краязнаўчыя гадзіны, наладжваюцца майстар-класы, выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і інш. Клубам аматараў казкі «Церамок» (дзіцячы аддзел раённай бібліятэкі) арганізаваны паказ лялечных пастановак казак «Коцік і пеўнік», «Каза-дзераза», тэкст якіх запісаны ад мясцовых носьбітаў. У працэсе экскурсій у «Музеі сельскай жанчыны» в. Забалацце дзеці даведваюцца аб мясцовых традыцыях, аб прымяненні прадметаў народнага быту, тут ладзяцца мерапрыемствы: «Свята бабулінага ручніка», урокі радзімазнаўства, традыцыйнай культуры і інш.Папулярнасцю карыстаюцца вясковыя падворкі ў рамках свята горада, свята «Дажынкі» (выставы па народных абрадах «Беларускі каларыт», «Вясковыя пачастункі» і інш.).
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формы.Семінар-практыкум «Этнатурызм – як рэсурс культурнай ідэнтыфікацыі раёна» паказаў ролю этнатурызму ў фарміраванні духоўна-маральнага свету падрастаючага пакалення, стварэнне ўмоў для далучэння да гісто-рыка-культурнай спадчыны свайго краю. Распрацавана этнаграфічная карта «Культурна-гістарычная спадчына Акцябрскага раёна» з пазначэннем асноўных культурных брэндаў, мясцін і ўстаноў для наведвання іх турыстамі.Пазнаёміцца з традыцыйнай культурай Акцябрскага раёна мела магчы-масць і больш шырокая аўдыторыя. Так калектыў Белтэлерадыёкампаніі запісаў цыкл перадач праграмы «Наперад у мінулае», прысвечанай спрад-вечнай песеннай культуры Беларусі. Кожны выпуск – штотыднёвая спра-ваздача экспедыцыі ў глыбінку, дзе яшчэ захавалася фальклорная беларус-кая спадчына і самабытныя абрады, пабываў і ў нашым раёне.Запісана і выпушчана серыя перадач аб творчай дзейнасці калектываў «Цярэшкавы Шчодрыкі» Рассветаўскага культурна-спартыўнага цэнтра, «Перазвоны» ДУК «Цэнтр культурна-адпачынкавай дзейнасці Акцябрскага раёна» в. Гаць, «Купалінка» Пратасаўскага сельскага дома народнай творчасці, а таксама носьбіта традыцыйнай культуры Марыі Ігнатаўны Ягур з в. Валосавічы.Аўтэнтычныя калектывы таксама прынялі ўдзел у запісу радыёпраграмы «Беларуская этнафонія» канала «Культура» (г. Мінск), у Міжнароднай туры-стычнай выставе «Тур–бізнес–2017» (аўтэнтычны гурт «Купалінка» Пра та-саўскага СДНТ).Многія жыхары і госці Акцябрскага раёна маюць магчымасць пазнаё-міцца з традыцыйнай культурай і калектывамі на старонках мясцовай газеты «Чырвоны кастрычнік», дзе знаходзяць адлюстраванне пытанні адраджэння і развіцця народнай культуры; перадачы майстрамі сакрэтаў рамёстваў, песеннага, танцавальнага мастацтва дзецям і падлеткам.Аўтары артыкулаў – спецыялісты арганізацыйна-метадычнага аддзела, метадысты-майстры РДР, спецыялісты музея, бібліятэкары, клубныя работнікі, настаўнікі школьных устаноў. За 20 гадоў у газеце надрукавана больш за 120 артыкулаў разнастайных па тэматыцы, але аднолькавых па сваіх задачах – знаёмства жыхароў і гасцей раёна са спадчынай нашых продкаў, з тым, як агульнымі намаганнямі ўстаноў аддзела культуры і адукацыі адраджаюцца і развіваюцца традыцыі народа.У лістападзе 2017 г. наш раён наведалі ўдзельнікі творчай стажыроўкі беларусаў замежжа з 9 краін, якую праводзіў Рэспубліканскі цэнтр нацыя-нальных культур. З вялікім захапленнем і энтузіязмам госці навучаліся беларускім рамёствам, народным песням, танцам. Удзельнікі творчай дэлегацыі былі здзіўлены ўмовамі, якія складзены ў нас на Рудабельшчыне для развіцця народнай культуры.
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Развіццё народных традыцый, лёс матэрыяльнай, духоўнай спадчыны ў многім залежыць ад маладога пакалення. Таму работнікі клубных, бібліятэчных, школьных, пазашкольных устаноў надаюць вялікую ўвагу далучэнню дзяцей і моладзі да працэсу пераемнасці, захавання, развіцця традыцыйнай спадчыны.Традыцыйная народная культура Акцябрскага раёна з’яўляецца арганічнай часткай сучаснага культурнага жыцця. Стратэгічнымі накірун-камі дзейнасці ў галіне традыцыйнай культуры стала менавіта вывучэнне, ахова, захаванне, пераемнасць, папулярызацыя (трансляцыя), якой спрыяе правядзенне Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня».

Сяргей  МАЦЮШОНАК
(в. Антаневічы, Барысаўскі раён)

БЕРАГІНЯ  Ў МАІМ ЖЫЦЦІЗусім нямнога часу засталося да той мяжы, якая ў жыцці кожнага чала-века завяршае дзіцячае і юнацкае жыццё і робіць яго дарослым. Для нас, выпускнікоў школы, прагучыць апошні званок. З аднаго боку, хочацца хут-чэй расправіць крылы і вылецець у шырокі свет – цікавы, прывабны, ня знаны. Але і з дзяцінствам расставацца не хочацца. Таму што ў ім, у школь-ным дзяцінстве, аб’ядналася ўсё самае дарагое і светлае: бацькі, родны дом, школа, любімыя настаўнікі, кнігі, сябры…На парозе дарослага жыцця ўсё часцей задумваешся аб тым, чым жа ўсе гэтыя гады была для цябе школа. Мне здаецца, што ў адрозненне ад сваіх аднакласнікаў, я быў больш прывязаны да школы, бо тут заўсёды побач была мама – настаўніца пачатковых класаў. Яна не вучыла мяне, але разам мы ішлі ці ехалі ў школу, разам вярталіся дадому. Жывём мы ў адной з 15 вёсак школьнага мікрараёну – у Антаневічах, за 5 кіламетраў ад школы. Маленькая, у адну вуліцу, але вельмі дарагая мне мясціна. Тут нарадзілася мая мама, Святлана Мікалаеўна, тут выйшла замуж за свайго аднакласніка Сашу. Тут яны пабудавалі прыгожы прасторны дом, нарадзілі і вырасцілі мяне і старэйшую сястру.Другім домам для мяне стала школа. Я ўдзячны ўсім настаўнікам, якія вучылі і выхоўвалі наш клас. А ён незвычайны, бо «мужчынскі». Зараз у ім восем хлопцаў і толькі адна дзяўчынка. Мае аднакласнікі – цікавыя асобы, з якімі ніколі не бывае сумна. Ёсць з кім пагутарыць, пажартаваць, паспра-чацца, абмеркаваць прачытанае ці ўбачанае. Паходы, футбол, рыбалка, віртуальныя зносіны, школьныя ранішнікі і вечарыны – усё гэта было ў нашым жыцці.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 73Шмат добрых пачуццяў і ўспамінаў звязана ў мяне яшчэ з адной з’явай з майго школьнага жыцця. Гэта – «Берагіня».Мой фальклорны шлях пачаўся яшчэ ў далёкім, як зараз здаецца, 2006 г. у групе «Зярняткі» – падрыхтоўчай групе ўзорнага фальклорнага гурта «Берагіня», які на той час ужо быў вядомы ў рэспубліцы і нават пабываў на гастролях у Францыі. Калі я гляджу на фатаграфіі таго часу, то разумею, чаму нас назвалі «зярняткамі». Нас было шмат – цэлы клас – і былі мы маленькія, рухавыя, спрытныя. Кіравала намі наша настаўніца Людміла Віктараўна, а танцаваць вучыў Мікола Аляксеевіч Козенка – настаўнік, ролю якога ў жыцці кожнага берагінца цяжка пераацаніць.Акрамя танцаў ён вучыў нас таму, чаму вучылі і іншыя настаўнікі: быць акуратнымі і ветлівымі, ведаць свой радавод, вывучаць гісторыю сваёй вёскі, з павагай адносіцца да старых людзей, размаўляць на роднай беларус-кай мове. Нам пастаянна напаміналі, што дзяўчынкі – прынцэсы, а хлопчыкі – прынцы, вучылі танцавальнаму этыкету. Але Мікола Аляксеевіч не проста вучыў – ён паказваў прыклад ва ўсім, чаго патрабаваў ад нас.Калі мы падраслі, то перайшлі на больш складаную ступень фальклор-най адукацыі – у групу «Берагіня». Танцы сталі больш складанымі, патрэбна было яшчэ спяваць, іграць на народных інструментах, апавядаць, пісаць успаміны. Было нялёгка, але цікава. Мы шмат дзе пабывалі, шмат чаго пабачылі. Прымалі ўдзел нават у Рэспубліканскім фестывалі «Берагіня» ў Гомельскай вобласці. Шчыра кажучы, на той час праца ў калектыве і прываблівала мяне найбольш таму, што была магчымасць такіх паездак. Таму калі «Берагіня» часова спыніла сваю дзейнасць, прыняў гэта спакойна.Калі гурт зноў аднавіўся, я быў ужо ў 9 класе, наперадзе былі першыя ў жыцці экзамены, таму вырашыў у «Берагіню» не вяртацца.Але аднойчы Антаніна Анатольеўна, наш класны кіраўнік і музычны кіраўнік «Берагіні», прапанавала мне акампаніраваць у гурце. У мяне былі нейкія навыкі ігры на гармоніку, але каб акампаніраваць? Але згадзіўся. Спачатку проста іграў разам з музыкантамі. Але аднойчы захацелася, як кажуць, успомніць маладосць, і я папрасіў дазволу танцаваць.І… мне гэта па-сапраўднаму спадабалася, не так, як у дзяцінстве, а па-іншаму, па-сапраўднаму! На той час у складзе «Берагіні» было шмат старшакласнікаў, ужо спрактыкаваных танцораў і спявачак. Ужо выконва-ліся такія складаныя гуртавыя танцы, як «Лявоніха», «Мяцеліца», «Мала-цілачка», «Масточак». Склалася добрая інструментальная група – гармонікі, цымбалы, дудкі, шумавыя і ўдарныя інструменты. Дзяўчаты прыгожа спявалі, цікава апавядалі запісаную ад старых людзей народную прозу. Вось тады я і пачаў задумвацца аб тым, наколькі гэта складаная і тытанічная праца – вырасціць з маленькага дзіцяці па-мастацку адораную асобу. На жаль, задумвацца аб гэтым прымушалі і выпадкі сыходу з калектыва. Сыходзілі найбольш па заканчэнні школы, але спынялі навучанне 
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ў «Берагіні» і проста так, не жадаючы прыкладаць намаганні, траціць час, падпарадкоўвацца калектыўнаму рытму. Мне ў такія хвіліны было крыўдна за Міколу Аляксеевіча, які ўсю сваю душу ўкладае ў тое, каб вырасціць асоб, якія любяць родны край, родную мову, паважаюць продкаў, вывучаюць гісторыю Бацькаўшчыны, валодаюць мастацкімі ўменнямі, радуюць лю дзей.Я назіраў за паводзінамі некаторых маіх «калег» па «Берагіні» і не разумеў, як можна адмахвацца ад парад, крыўдзіцца на заўвагі, ігнараваць просьбы? Няўжо цяжка ўсвядоміць, што кіраўнікі рупяцца пра тое, каб мы не проста выраслі, а выраслі патрыётамі, адметнымі людзьмі. Размаўляючы з намі на роднай мове, яны выказваюць нам сваю павагу, паказваюць, што мы вартыя гэтый мовы, вартыя скарбу, які адваявалі для нас Кастусь Каліноўскі і яго паплечнікі, пісьменнікі і паэты 30-х гг. ХХ ст., пакараныя за любоў да Беларусі. Гэтым трэба ганарыцца, а не адварочвацца, не здраджваць агульнай справе, у якую ўкладваюць душу твае настаўнікі. А тая руская мова, якой карыста-юцца ў процівагу роднай – гэта проста здзек з рускай мовы, бо не захоўваюцца ні правілы вымаўлення, ні іншыя маўленчыя нормы. Чаму? Ды таму, што чалавек, які не паважае родную мову, не здольны добра засвоіць і іншую.Часта можна пачуць, што для беларускай мовы ў нашай краіне няма ўмоў. Я лічу, што справа не ў гэтым. Справа ў людзях. Хіба каму-небудзь забараня-юць гаварыць па-беларуску? Проста самі беларусы не навучыліся гана-рыцца сваім родным словам, саромеюцца яго. Я лічу, што лепшы шлях да беларускасці – у выхаванні. Калі б з самага маленства з чалавекам усюды было роднае слова, у дарослым жыцці ён бы з годнасцю валодаў ім.Мне ў гэтым сэнсе пашанцавала, бо мая матуля, мае родныя не цураюцца беларускай мовы, бо я вучуся ў беларускамоўнай школе, бо ў маім жыцці ёсць прыклад сапраўднага беларуса – Міколы Аляксеевіча Козенкі, які размаўляе ўсюды выключна на роднай мове, маючы пры гэтым сяброў – расіян, украінцаў, літоўцаў, палякаў, сербаў. Ён ведае іх культуру і паважае іх мову. Ён з тых людзей, якія цвёрда трымаюцца перакананняў і імкнуцца да ажыццяўлення сваіх ідэй.

Алена  СТАРЫНОВІЧ
(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

ФЕСТЫВАЛЬ БЕРАГІНЯ : 
ГІСТОРЫЯ НА СТАРОНКАХ ГАЗЕТЫРудабельская зямля здаўна славіцца адметнай мастацкай культурай, спеўнымі і танцавальнымі традыцыямі, народнымі музыкамі і майстрамі, традыцыйнымі каляндарнымі і сямейнымі святамі, абрадамі і звычаямі. Творчая спадчына нашых продкаў, першавытокі народнага мастацтва 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 75павінны зберагацца, узбагачацца і працягваць сваё жыццё ў наступных пакаленнях. Менавіта фестываль «Берагіня», заключныя мерапрыемствы якога ладзяцца ў Акцябрскім раёне, мае на мэце прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблем выхавання падрастаючага пакалення сродкамі традыцыйнага народнага мастацтва, далучэння моладзі да аўтэнтычнага фальклору.Прапаганда здабыткаў народнай традыцыйнай культуры, асвятленне праблем яе захавання і пераемнасці з’яўляецца адным з галоўных накірункаў дзейнасці друкаванага выдання Акцябршчыны – раённай газеты «Чырвоны Кастрычнік». Ад самага нараджэння фестывалю «Берагіня», ужо 20 гадоў, газета заўсёды крочыць побач, расказвае сваім чытачам аб асноўных мера-прыемствах фестывалю, знаёміць з носьбітамі традыцыйнай народнай культуры, дзейнасцю фальклорных калектываў, абрадавай спадчынай краю і яго народнымі рамёствамі.Гартаючы старонкі раённай газеты канца 1990-х – пачатку 2000-х гг., неаднаразова сустракаешся з аповядамі аб фальклорных гуртах, гарманістах, народных умельцах – майстрах ткацтва, вышыўкі, пляцення, разьбы па дрэве. І ў артыкулах расказваецца не проста аб таленавітых і самабытных жыхарах Акцябрскага раёна, а падкрэсліваецца менавіта тое, што сваёй творчасцю яны змаглі зацікавіць падлеткаў і моладзь, змаглі перадаць ува-собленную ў нацыянальнай культуры глыбокую і прыгожую душу руда-бельскага народа. «Патрэбна палюбіць песню, тады хутка яе пераймеш», – так сцвярджала Аляксандра Іванаўна Яфрэмава, удзельніца фальклорнага гурта в. Новая Дуброва, выдатны знаўца каляндарных і сямейна-абрадавых песень. Пры сельскім доме народнай творчасці ў вёсцы Валосавічы на занят-ках гуртка «Настасся-чараўніца» дзяўчаткі-падлеткі з цікавасцю авалодва-юць ткацкім рамяством мясцовай жыхаркі Анастасіі Астапаўны Юрчак. Уменне выплятаць з лазы кошыкі, плесці вялікія карзіны Іван Пятровіч Вежнавец, загадчык Майсееўскага дома культуры, пераняў ад свайго бацькі і далей сакрэты лозапляцення перадае ўжо сваім вучням. А яшчэ любіць ім расказваць аб назвах урочышч, узвышшаў і іншых мясцін вакол вёскі пад-час збірання матэрыялу для пляцення. Любоў Іванаўна Муславец, жыхарка в. Подгаць, вышываючы крыжыкам і гладдзю, выразаючы выцінанкі, любіць спяваць калядныя, вясельныя, жніўныя песні. Прыгожа спяваюць удзельнікі фальклорных калектываў, жыхары вёсак Гаць і Любань, перадаючы ў пес-нях і радасць, і гора, пачуцці, звычаі і побыт нашых далёкіх продкаў. У сваю чаргу вучацца народнай творчасці ад іх удзельнікі дзіцячых фальклорных гуртоў. Анастасія Іванаўна Макаранка з Рассвета не толькі добра тчэ на кроснах, а яшчэ пераняла ад свайго бацькі ўменне лячыць жывёлу рознымі травамі і нават замовамі. Яна часты госць на розных мерапрыемствах у мяс-цовай школе. Нават навучыла танцам сваёй маладосці юных сяброў-школьнікаў. Гэта робяць і ламавіцкія музыканты Станіслаў Сцяпанавіч 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ76
Юкоўскі, Іван Максімавіч Гормаш, Уладзімір Аляксандравіч Гербін. Майстрыхі ткаць паясы з Сапейкава, Новай Дубровы, Краснай Слабады, Майсееўкі, Валоса віч, жанчыны з Гарахавішч, Пружынішч, Кармы паказалі строі сваіх бабуль і матуль, якія захаваліся да сённяшняга часу, падзяліліся сваімі ўспамінамі аб тым, як апраналіся прыгажуні іх маладосці. Варвара Данілаўна Верас, жыхарка в. Граб’ё, якая і песень бясконцую колькасць ведала, і на балалайцы магла сыграць, і з бубнам была на «ты»… Імёны герояў гэтых і многіх іншых публікацый у газеце «Чырвоны Кастрычнік», носьбітаў сама-бытнай народнай культуры ўвайшлі ў фальклорную гісторыю Рудабель-скага краю, іх веды беражліва захоўваюцца нашчадкамі, перадаюцца новым пака ленням.Неаднаразова на старонках раённай газеты расказвалася аб працы, якая праводзіцца ў школах і ўстановах культуры раёна з мэтай захавання народ-най творчай спадчыны. Напрыклад, у артыкуле «І бабуліна «Ойра» ідзе гаворка пра раённы адборачны тур агляду-конкурсу танцавальных пар – выканаўцаў народных побытавых танцаў. Паведамляецца, што ў ім узялі ўдзел школьнікі з 13 устаноў адукацыі раёна і дадзены агляд-конкурс стаў сапраўдным святам. Побытавым танцам «Дзева ў сенях стаяла», «Субота», «Чамяля», уласцівым толькі Рудабельшчыне, навучыла школьнікаў Ганна Сідараўна Круглова з в. Харомцы. З вясёлым прыскокам танцавалі вучні з Гаці «Ойру», перанятую ад Ніны Антонаўны Будкоўскай. А ў Краснай Сла-бадзе ў скокі разам з дзецьмі ішлі іх бацькі і бабулі. Пра фальклорны клуб «Мы – рудабельцы», створаны пры Цэнтры гісторыі і культуры, распавяда-лася ў артыкуле пад такой жа назвай. У яго склад уваходзілі прадстаўнікі розных пакаленняў Акцябршчыны, якія з’яўляюцца пераем нікамі лепшых традыцый багатага мясцовага фальклору.Не аднойчы ў раённай газеце расказвалася пра фальклорны гурт «Рудабельскія зорачкі», які ўзнік у 1995 г. у Акцябрскай сярэдняй школе № 3 (зараз раённая гімназія). І не выпадкова, што з’явіліся «Рудабельскія зорачкі» менавіта ў гэтай установе адукацыі. Для натхнення вучняў, для захавання сваіх каранёў тут былі створаны ўсе ўмовы: этнаграфічны музей, гісторыка-нацыянальны цэнтр, у якім знаходзіліся фальклорныя кабінеты, літаратурная гасцёўня, рэкрэацыя «Рамёствы краю» (ткацтва, вышыўка, разьба па дрэву, пляценне). Ля вытокаў быў невялічкі калектыў народнай творчасці ў пачатковых класах. Кіраўнік Тамара Сяргееўна Кру-глова запрашала на заняткі гуртка жыхароў раёна – носьбітаў народных традыцый. Зараз мастацкім кіраўніком з’яўляецца Вольга Гаўрылаўна Дульская, якая дапоўніла гурт інструментальным ансамблем «Брачынскія музыкі» і прыдала яму новы творчы імпульс. А калі ў гурт быў запрошаны жыхар г.п. Акцябрскі, носьбіт музычных фальклорных твораў Сямён Данілавіч Селіванаў, ён па-сапраўднаму стаў народным, цікавым і змя-стоўным.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 77Фальклорны гурт «Рудабельскія зорачкі» неаднаразова станавіўся пера-можцам розных конкурсаў і фестываляў, знаёмы не толькі жыхарам раёна, але і далёка за яго межамі. Раённая газета заўсёды з задавальненнем рас-павядае сваім чытачам аб яго поспехах, а таксама не абыходзіць увагай і іншыя дзіцячыя і дарослыя фальклорныя калектывы.З-пад пяра мясцовых журналістаў нараджаліся артыкулы «Праменьчыкі народнага майстэрства» (аб дзіцячым фальклорным калектыве «Прамень-чыкі», створаным пры дзіцячай школе мастацтваў), «Узыходзіць ранішняя зорка» (аб дзіцячым фальклорным калектыве «Зарніца», які дзейнічаў пры Краснаслабодскім сельскім доме народнай творчасці), «Для вас, сябры, спя-ваем» (аб аўтэнтычным калектыве «Перазвоны» з в. Гать), «Самабытнасць «Цярэшкавых Шчодрыкаў» (в. Рассвет) і інш.Безумоўна, распавядаючы чытачам газеты аб захаванні народнай творчасці, нельга абыйсці дзейнасць Акцябрскага раённага дома рамёстваў, дзе захоўваюцца, жывуць і перадаюцца падрастаючаму пакаленню мясцо-выя традыцыі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. З-пад рук таленавітых супрацоўнікаў гэтай установы культуры выходзяць унікальныя і самабыт-ныя вырабы з гліны, саломкі, паперы і іншых матэрыялаў. Ведаюць яны, як зрабіць абрадавую ляльку, якая будзе ахоўваць дом ад усялякай нечысці. Яны таксама маюць вопыт па аднаўленню старажытнага беларускага адзення, узнаўляюць вышываны строй канкрэтнай мясцовасці. Дарэчы, канцэртныя касцюмы фальклорных гуртоў Акцябршчыны створаны рукамі майстроў дома рамёстваў. І што самае галоўнае – яны такія ж, як насілі нашы продкі. З задавальненнем школьнікі наведваюць гурткі ў доме рамёстваў і яго філіялах пры сельскіх клубных установах, пераймаюць з цікавасцю рамёствы нашых бабуль і дзядуль. У бягучым годзе калектыў Акцябрскага раённага дома рамёстваў стаў уладальнікам вельмі высокай узнагароды – спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва. У прыватнасці, дом рамёстваў адзначаны менавіта за папулярызацыю ткацтва. А за гэты від рамяства адказвае ў калектыве май-стар Марыя Сарнаўская. Ёй, як кіраўніку творчай майстэрні па ткацтву і пляценню паясоў, у 2011 г. было прысвоена ганаровае званне «Член саюза майстроў Рэспублікі Беларусь», а ў 2017 г. яна стала ўладальнікам ганаро-вага пасведчання «Народны майстар Рэспублікі Беларусь». Марыя Іванаўна з’яўляецца аўтарам і арганізатарам раённага конкурсу юных пляцельшчыкаў паясоў «Узорны паясок».Цэнтр гісторыі і культуры Акцябрскага раёна надае важнае значэнне выхаванню маладога пакалення праз далучэнне яго да каштоўнасцей нацы-янальнай культуры, удасканальванню сістэмы этнакультурнага выхавання моладзі шляхам вывучэння і пераемнасці народных традыцый. Пастаянна дзейнічае ў цэнтры выстава «Беларуская хата», якая дэманструе сялянскі побыт мінулых стагоддзяў. Неаднаразова яе наведваюць школьнікі не 
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толькі з нашага раёна, але і госці з іншых рэгіёнаў рэспублікі і замежных краін. Сваімі ўражаннямі і думкамі яны дзеляцца з раённай прэсай, што знаходзіць увасабленне на старонках газеты. Супрацоўнікамі цэнтра рыхту-юцца цікавыя і змястоўныя выставы, якія знаёмяць наведвальнікаў з традыцыямі нашага краю. Падчас апошняй, дзявятай, «Берагіні» былі арганізаваны выставы «Вясельныя строі Рудабельшчыны і ваколіц» і «Бела-рускія народныя музычныя інструменты», якія выклікалі мноства падзяк і пажаданняў.На сучасным этапе ў раённай газеце існуе шэраг журналісцкіх праектаў, якія скіраваны на знаёмства з гісторыяй і традыцыямі роднай зямлі праз аповеды пра лёсы людзей, сем’яў і цэлых пакаленняў. Не адзін год у праекце «Рэтраспектыва» расказваецца аб гісторыі маленькіх вёсачак Акцябрскага раёна, іх жыхарах, традыцыях, надзеях і спадзяваннях: «Аснова жыцця – праца на зямлі» (в. Раманішчы), «Насустрач ранішняй зары» (в. Вуглы), «Насуперак выпрабаванням у імя жыцця» (в. Юркі), «Сні, таварыш, аб Камуне...» (в. Іванішчавічы), «Добрая зямля і добрыя людзі» (в. Воземля). «З Рога працавітых людзей многа» (в. Рог) і іншыя.У праекце «Для людзей і пра людзей» распавядаем аб адметнасцях той ці іншай мясцовасці, вёскі, людзях, якія там жывуць. Аб прыватным музеі «Чароўны скарб» ішла размова ў артыкуле «Каштоўнасці мінуўшчыны беражліва захоўваюцца ў Кавалях». Музей па ўласнай ініцыятыве з мэтай захаваць мінулае сваіх продкаў ва ўнікальных рэчах стварыла жыхарка в. Кавалі Марыя Мікалаеўна Мухіна на сядзібе сваіх бацькоў, там, дзе нарадзілася, вырасла і зараз жыве. Ёсць у яе калекцыі экспанаты, якія выра-блены ў пачатку ХІХ ст., а біяграфію іншых, увогуле, устанавіць немагчыма. «Здаецца, мне наканавана лёсам выканаць вельмі важную місію ў сваім жыцці: пакінуць маладому пакаленню памяць пра тое, што хутка знікне, – традыцыйную беларускую вёску, працу гаспадара-селяніна на зямлі. Хочацца, каб мы сваіх унукаў не вазілі далёка паглядзець, як жылі іх продкі, а мелі ў сябе побач такое месца», – падзялілася сваімі разважаннямі з журналістам Марыя Мікалаеўна.Не меней цікавай суразмоўцай была жыхарка в. Гаць Ева Іванаўна Ле шчанка. Песня была спадарожнікам усё яе жыццё. Яна з задавальненнем і асалодай спявала песні пра каханне, вясельныя, жніўныя, талакоўскія, раз-настайныя прыпеўкі. Пра Еву Іванаўну не толькі пісала раённая газета, яна стала гераіняй адной з перадач «Наперад у мінулае». Яе песню «Ой, з-пад дуба, з-пад бярозы» абралі для выканання дзяўчаты маладзёжнага гурта «Інжыр».А яшчэ мы паведамілі сваім чытачам рэцэпт шчасця забалацкіх бабуль. Так, так, ёсць такі рэцэпт і захоўваецца ён у музеі вясковай жанчыны, які ў в. Забалацце створаны па ініцыятыве мясцовага бібліятэкара Галіны Давыдаўны Кікар. У гэтым невялічкім музеі, у куточку самабытнай куль-



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 79туры, здаецца, кожная рэч, кожны экспанат захоўвае цяпло жаночых рук: вышытыя сурвэткі і ручнікі, тканыя пакрывалы і абрусы, маслабойкі, кошыкі, верацёны... А рэцэпт шчасця перадаецца ў забалацкай старонцы ад пакалення да пакалення і «прапісаўся» зараз у музеі. Старажылы кажуць, што ён вельмі дзейсны. Запісвайце: «Вазьміце чашу цярплівасці, наліце туды ад поўнага сэрца любові, кіньце дзве жменькі шчодрасці, пырсніце туды ж гумару, абсыпце дабрынёй, дадайце як мага больш веры. Потым намажце на кавалак адведзенага вам жыцця і прапануйце ўсім, каго сустрэ-неце на сваім шляху».Амаль кожны населены пункт раёна адзначае Свята вёскі. Традыцыйна ён праводзіцца на пэўнае каляндарна-абрадавае свята: Купалу, Тройцу, Спаса і г.д. Звычайна падчас свята паказваецца той ці іншы абрад, у якім прымаюць удзел і дарослыя, і дзеці. Свята аграгарадка Рассвет, якое ладзіцца на Святую Тройцу, пачынаецца са старажытнага абраду «Ваджэнне Куста». Дзіцячы фальклорны калектыў «Цярэшкавы Шчодрыкі» змог паказаць усю каштоўнасць гэтага звычаю. «Кустом» выбіраюць адну з дзяўчынак, спадніца якой аздоблена бярозавым лісцем, а галаву ўпрыгожвае вяночак з кветак. Дзяўчаты і хлопцы з песнямі і танцамі ішлі па вёсцы, заходзілі ў хаты і жадалі гаспадарам здароўя, шчасця, дабрабыту. Гаспадыні сустракалі паважаных гасцей, адорвалі іх цукеркамі, піражкамі, якія спецыяльна рыхтавалі да гэтага свята. Таксама на Тройцу асноўным дзеяннем у Новай Дуброве становіцца абрадавая праграма «Зялёныя святкі». У п. Ратміраў арганізатары прадстаўляюць увазе гледачоў ліпеньскі вянок абрадаў «Ад Купалля да Зажынак». Купальскія песні і карагоды, пляценне вянкоў суправаджаюць свята вёскі Гаць.Заўсёды напярэдадні заключных мерапрыемстваў фестывалю фальклор-нага мастацтва «Берагіня», падчас іх правядзення, пасля заканчэння фесты-валю газета «Чырвоны Кастрычнік» стараецца як мага шырэй і паўней рас-казаць аб яго ўдзельніках, якія сабраліся на свята народнай творчасці не толькі з Беларусі, а прыехалі ў наш легендарны край з блізкага і далёкага замежжа. Кожны калектыў адметны, цікавы, яркі, самабытны. Хоць не кожны становіцца пераможцам, але расказаць хочацца пра ўсіх, хочацца выслухаць думкі, меркаванні, пажаданні гасцей і ўдзельнікаў, арганізатараў і гледачоў. Звычайна матэрыялы, якія датычаць фестывалю, змяшчаюцца журналістамі пад рубрыкамі «Насустрач “Берагіні”», «Шляхамі “Берагіні”», «Рэха “Берагіні”», «Фотапогляд на “Берагіню”».Калі мы маем магчымасць распавесці аб конкурсах і мерапрыемствах, якія ладзяцца ў рамках фестывалю «Берагіня» не толькі на Рудабельшчыне, мы з задавальненнем гэта робім. Так, напрыклад, шырокае асвятленне атрымаў другі раённы конкурс беларускага народнага танца «Ветразь», які адбыўся ў красавіку 2016 г. у сярэдняй школе № 168 г. Мінска. Артыкул выйшаў пад назвай «Ліхтар у будучыню». Вынікі VІІІ абласнога конкурса 
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танцавальных пар – выканаўцаў народных побытавых танцаў «Вытокі» знайшлі адлюстраванне на старонках раённага выдання.На жаль, газетныя старонкі не могуць змясціць той колькасці артыкулаў, нарысаў, нататак і замалёвак з яскравага, незвычайнага, самабытнага фаль-клорнага свята «Берагіня», якія хочацца данесці да сваіх чытачоў. Журналісты рэдакцыі з асаблівай асалодай і любоўю наведваюць кожнае мерапрыем-ства фестывалю, стараюцца не прапусціць ні адной дэталі, занатаваць, сфа-таграфаваць, зняць на відэа ўсё пачутае і ўбачанае. Як кажуць, газета піша гісторыю сучаснасці. Фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» нібы ланцужок, які злучае мінулае і будучае праз сучаснасць. Душа «Берагіні», шчырая, жывая, чыстая, жыве сёння на старонках газет і будзе жыць, пакуль жыве і перадаецца з пакаленне ў пакаленне невычэрпная і непаўторная спадчына нашых продкаў.

Надзея  УЛІНОВІЧ
(г. Віцебск)

З ГІСТОРЫІ РАЗВІЦЦЯ ФАЛЬКЛОРНАГА РУХУ 
НА ВІЦЕБШЧЫНЕПрыярытэтным накірункам у рабоце клубных устаноў Віцебшчыны застаецца адраджэнне, развіццё і папулярызацыя беларускіх нацыяналь-ных традыцый і фальклору. Вялікая роля ў выяўленні, зберажэнні і развіцці народных традыцый, належыць фальклорным калектывам, а таксама клу-бам беларускай нацыянальнай кухні, фальклору і гульні.У Віцебскай вобласці на пачатак 2018 г. усяго 193 калектывы фальклор-нага накірунку, з іх найменне «народны», «узорны» маюць 39 калектываў; званне «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь» – 2 (Заслу-жаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь узорны фальклорны калектыў «Сунічкі» Стайскай ДШМ традыцыйнай культуры, Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны ансамбль «Паазер’е» выкладчыкаў ДУА «Пастаўская дзіцячая школа мастацтваў імя А. Тызен-гаўза»).У вобласці дзейнічае шэсць дамоў (цэнтраў) фальклору: у Глыбоцкім, Лёзненскім, Міёрскім, Талачынскім, Чашніцкім і Шаркаўшчынскім раёнах.У клубных установах вобласці створаны картатэкі, фанатэкі народных песень, найгрышаў, мясцовых звычаяў. Наладжаны экспедыцыі па збору і даследванню фальклорных здабыткаў. Вельмі плённа гэта работа вя дзецца ў Дрысвяцікм СДК Браслаўскага раёна, Сенькаўскім клубе-бібліятэцы Верхнядзвінскага раёна, Глыбоцкім РЦКіНТ, Талачынскім РЦКіНТ, Чашніц-кім РЦКіНТ.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 81Аснову рэпертуару калектываў складаюць творы, сабраныя ў ходзе фальклорных экспедыцый, таму асноўная частка іх заснавана на мясцо-
вым матэрыяле. Гэта песенныя, музычныя, танцавальныя, абрадавыя традыцыі раёнаў. Увесь набыты фальклорны матэрыял паспяхова выкарыстоўваецца пры арганізацыі і правядзенні народных святаў, абрадаў, выстаў, народных гулянняў. На сённяшні дзень у пераважнай большасці раёнаў Віцебскай вобласці захаваліся і праводзяцца такія святы, як Каляды, Масленіца, Вялікдзень, Купалле, Зажынкі, Дажынкі, Багач, восеньскія кірмашы.У клубных установах дзейнічаюць этнаграфічныя выставы і экспазіцыі на аснове сабраных супрацоўнікамі і ініцыятыўнымі грамадзянамі этна-графічных артэфактаў. Актыўна вядзецца выданне метадычных зборнікаў па фальклорнаму напрамку.Вялікія ўвага супрацоўнікамі дамоў (цэнтраў) фальклору надаецца рабоце з дзецьмі і падлеткамі па вывучэнню мясцовай вуснай народнай творчасці. На працягу года ладзяцца фальклорныя экспедыцыі з мэтай захавання і адраджэння мясцовых традыцыйных абрадаў, танцаў, гульняў і ўзораў народнай творчасці. На захаванне і папулярызацыю фальклору накіраваны шматлікія семінары, конкурсы, агляды, фестывалі, якія право-дзяцца ў Віцебскай вобласці.Да 2004 г. на Віцебшчыне праходзіў абласны агляд-конкурс «Фальклор-
нае мастацтва Віцебшчыны» ў межах Усебеларускага фестывалю народ-нага мастацтва «Беларусь – мая песня», у якім прымалі ўдзел фальклорныя калектывы вобласці.Абласны агляд-конкурс гісторыка-культурнай спадчыны, фальклору і рэдкіх традыцыйных рамёстваў «Букет Паазер’я» – арыентаваны на аднаўленне і развіццё рэдкіх і забытых рамесных тэхналогій, фальклору і захаванне праяў культурнай спадчыны. Удзельнікі агляду-конкурсу заўсёды папулярызуюць традыцыйную культуру Віцебскага Паазер’я сярод шырокіх колаў грамадскасці, адраджаюць рэдкія рамесныя тэхналогіі.Абласны агляд-конкурс вясельных абрадаў Віцебшчыны «Вялікая 
вясельніца» праводзіцца раз у два гады з мэтай падтрымкі і стымулявання фальклорных калектываў вобласці, укаранення аўтэнтычных абрадаў вяселля Віцебшчыны ў сучасную абрадавую практыку. У абласным свяце-конкурсе вясельных абрадаў Віцебшчыны «Вялікая вясельніца-2017», які адбыўся ў г.п. Ушачы, прынялі ўдзел 16 фальклорных калектываў Віцебскай вобласці. Упершыню адбыліся прэзентацыі «вясельных куткоў» і вясель-ных страў. Былі прадстаўлены малавядомыя абрады: «Задабрыванне ваўчыцы» (Глыбоцкі раён), «Стаўбавы вясельны абрад» (Віцебскі раён), «Выкраданне посуду і хатняй птушкі» (Чашніцкі раён). Рэканструкцыю вяселля пачатку ХХ ст. прадэманстравалі творчыя калектывы Ушацкага, Глыбоцкага і Шаркаўшчынскага раёнаў.
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Абласное свята абрадавага фальклору «Купалле Паазер’я» накіравана на стымуляванне і падтрымку носьбітаў і пераемнікаў аўтэнтычных формаў традыцыйнай культуры Віцебшчыны, захаванне натуральнай відовішчнасці і аўтэнтычнасці купальскіх абрадавых традыцый.З 2004 г. вядзе адлік абласны агляд-конкурс фальклорнага мастацтва дзяцей і моладзі «Ад прашчураў да зор», пераможцы якога прадстаўляюць Віцебскую вобласць на Рэспубліканскім фестывалі фальклорнага мастацтва «Берагіня». З кожным годам з’яўляюцца новыя дзіцячыя фальклорныя калектывы, якія папулярызуюць мясцовыя традыцыі і абрады, паказваюць высокі мастацкі ўзровень выканання і веданне спецыфічных асноў фаль-клорнага мастацтва Віцебшчыны. Аснову рэпертуару калектываў склада-юць творы, сабраныя ў ходзе фальклорных экспедыцый. У пачатку сакавіка 2018 г. у дванаццаты раз адбыўся абласны агляд-конкурс фальклорнага мастацтва дзяцей і моладзі «Ад прашчураў да зор», удзел у якім прынялі 23 калектывы з 13 раёнаў Віцебскай вобласці і г. Наваполацка. Праграма агляду-конкурсу складалася з выставы-конкурсу твораў дэкаратыўна-прыкладнога, выяўленчага мастацтва, рамесніцкіх вырабаў, конкурсу «Вырабы юных майстроў», турніру побытавых танцаў, конкурсу музычных інструментальных капэл (ансамбляў) традыцыйнага складу, прэзентацый-візітак фальклорных калектываў. Варта адзначыць, што з кожным разам колькасць удзельнікаў расце. Напрыклад, у турніры побытавых танцаў прынялі ўдзел больш за 40 пар, самым малодшым удзельнікам па 3 гады.На працягу апошніх гадоў вядзецца актыўная работа па падтрымцы і папулярызацыі беларускага танцавальнага фальклору. У чэрвені 2014 г. у межах Міжнароднага свята традыцыйнай культуры «Браслаўскія зарніцы» праводзіўся турнір традыцыйных беларускіх побытавых танцаў. Кон-курс быў арыентаваны на ўдасканаленне дзейнасці існуючых фальклорных калектываў і стымуляванне стварэння новых. У турніры прынялі ўдзел Лепельскі і Браслаўскі раёны. У 2015 г. у ім прынялi ўдзел ужо 57 пар з роз-ных раёнаў вобласці. З гэтай мэтай ужо адбылiся тры семінары-практыкумы. Асаблівасці і асноўныя рысы развіцця танцавальнага фальклору Віцеб-шчыны і ўмовы правядзення турніру побытавых танцаў былі разгледзены з ўдзелам вядомых фальклорных майстроў. Турнір, які праходзіў 28 мая 2016 г. сярод пар-выканаўцаў ва ўзросце ад 16 гадоў сабраў больш за 80 удзельнікаў з розных раёнаў вобласці. Гэта было прыгожае i феерычнае відовішча! Разнастайныя рэгіянальныя касцюмы, рознаўзроставыя пары, мноства варыянтаў выканання танца – з першых хвілін мерапрыемства стала зразумела, што турнір будзе цікавым. Удзельнікаў падзялілі на тры ўзроставыя катэгорыі. З кожнага чарговага туру i падліку балаў частка пар адсейвалася i разам усё цікавей было назіраць, хто пройдзе далей.«Лявоніха», «Мікіта», «Полька», «Какетка», «Месяц», «Абэрак», «Вера-цяно», «Ночка», «Субота», «Нарэчанька» – гэтыя i не толькі танцы выконвалі 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 83ўдзельнікі турніру, дэманструючы адметнасці сваіх рэгіёнаў. На працягу некалькіх гадзін пары сваімi рухамi, паваротамi, прытупамi i нават усмеш-кай даказвалі, што яны лепшыя. Аднак пераможцам стала i атрымала гран-пры турніру ў намінацыі «Адметны мясцовы танец» пара з г.п. Лёзна. Асобна былі вызначаны пераможцы i прызёры ў кожнай узроставай групе, а ўсе танцавальныя пары атрымалі дыпломы ўдзельнікаў турніру побытавых беларускіх танцаў.15 ліпеня 2017 г. на пл. Свабоды г. Віцебска ўпершыню ў межах 
Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» 
адбыўся «Турнір народных танцаў». Мэтамі і задачамі турніра з’яўляецца папулярызацыя, аднаўленне і захаванне беларускага народнага танца; развіццё фальклорнага руху, падтрымка і ўдасканаленне дзейнасці існуючых фальклорных калектываў, садзейнічанне стварэнню ў культурна-асвет-ніцкіх, навучальных установах, працоўных калектывах харэаграфічных гурткоў, выкарыстанне беларускіх фальклорных танцаў у сцэнічнай харэаграфіі. У конкурсе прынялі ўдзел 72 пары выканаўцаў у розных узро-ставых катэгорыях: ад 16 да 30 гадоў; ад 30 да 50 гадоў; ад 50 гадоў і далей. Для ўсіх пар былі абавязковыя танцы: «Какетка» і «Базар». Танцавальныя пары прадстаўлялі мясцовыя варыянты праграмных танцаў з захаваннем адметнага стылю выканання. У межах конкурсу пар-выканаўцаў беларускіх народных танцаў адбыўся конкурс сярод калектываў на адметны мясцовы танец і лепшую балетмайстарскую пастаноўку на беларускім фальклорным матэрыяле. Дзякуючы турніру побытавых танцаў, мы пашыраем свае веды пра танцавальную культуру нашых продкаў, знаёмімся з самабытнымі і адметнымі танцамі. Хочацца, каб з кожным годам ён пашыраў свае межы, а колькасць удзельнікаў толькі ўзрастала!З мэтай павышэння ўзроўню выканаўчага майстэрства харэаграфічных калектываў 26 лістапада 2016 г. ужо сёмы раз праводзіўся агляд-конкурс 
харэаграфічных калектываў «Прыдзвінскія карункі», прысвечаны заслужанаму дзеячу культуры Беларусі І. А. Серыкаву. Мерапрыемства сабрала больш за 700 танцораў з 29 заслужаных, народных і ўзорных харэаграфічных калектываў Віцебшчыны, а яшчэ гасцей з Вялікіх Лук Пскоўскай вобласці (народнага вакальнага ансамбля «Традыцыя» і ўзорнага харэаграфічнага калектыву «Жамчужына»).Удзельнікам відовішчнага конкурсу трэба было скарыць кампетэнтнае журы выкананнем аўтарскага танца І. А. Серыкава, новай балетмайстарскай пастаноўкай беларускай накіраванасці, а таксама эстрадным танцам, у якім былі б адлюстраваны нацыянальная тэматыка і беларуская культура. У гэтым годзе, у параўнанні з мінулымі гадамі, значна павялічылася коль-касць удзельнікаў, амаль у два разы. Падбор рэпертуару калектывамі стаў больш грунтоўным і ўзровень выканання павысіўся. Захапленне, чыстае культурнае задавальненне, якое падарылі гасцям свята ў гэты дзень 



Абласная выстава-конкурс народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва «Ад майстра да вучня». Віцебск, 2016 

ХІІ абласны агляд-конкурс фальклорнага мастацтва дзяцей і моладзі «Ад прашчураў – да зор». Расоны, 2018

Абласное свята-конкурс вясельных абрадаў Вiцебшчыны «Вялiкая вясельнiца–2017». Ушачы, 2017

Абласное свята «Масленічны разгуляй» у межах абласнога агляду-конкурсу гісторыка-культурнай спадчыны, фальклору і рэдкіх традыцыйных рамёстваў «Букет Прыдзвіння», Орша, 2015



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 85таленавітыя выканаўцы Прыдзвіння, цяжка апісаць словамі. Таму гледачы адказвалі на шчырасць і запал, прыгажосць і пяшчоту беларускага танца, чыё чараўніцтва было ўдала перададзена са сцэны канкурсантамі, самымі гарачымі апладысментамі.Вялікая роля ў папулярызацыі песеннага і танцавальнага фальклору Віцебшчыны належыць самабытным, яркім і актыўным калектывам: народны тэатр фальклору «Цярэшка» Глыбоцкага РЦКіНТ, які захоўвае традыцыі першага беларускага тэатра І. Ц. Буйніцкага; народны фальк-лорны калектыў «Глейна» ДУК «Цэнтр традыцыйнай культуры і народнай творчасці Гарадоцкага раёна», галоўнай мэтай яго работы з’яўляецца выву-чэнне народнай песеннай творчасці роднага краю, зберажэнне мясцовага традыцыйнага фальклору, як часткі духоўнай культуры Беларусі; народны фальклорны гурт «Сенькавіца» Сенькаўскага клуба-бібліятэкі Верхня-дзвінскага РЦКіНТ; народны фальклорны калектыў «Матырынская спад-чына» Матырынскага сельскага клуба Ушацкага РЦКіНТ; народны фальк-лорны калектыў «Медуніца» Адаменскага сельскага дома культуры ДУК «Лёзненская ЦКС»; народны фальклорны калектыў «Кудзеліца» раён-нага дома культуры ДУК «Раённы цэнтр народнай творчасці і культурна-адпачынкавай дзейнасці Дубровенскага раёна». Варта адзначыць, што амаль у кожнага дарослага фальклорнага калектыва ёсць дзіцячы гурт-спадарожнік, што спрыяе непасрэднай пераемнасці фальклорных здабыткаў і народных традыцый. А гэта значыць, што развіццё фальклору на Віцебшчыне працягваецца.



Раздзел  ІІ.НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА, КРАЯЗНАЎСТВА ВА ЎСТАНОВАХ АДУКАЦЫІ І АРГАНІЗАЦЫЯХ КУЛЬТУРЫ

Ірына  БАДУНОВА
(г. Мінск)

БЕЛОРУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ:
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙНациональная культура представляет совокупность материальных и духовных ценностей нации, проявляющихся в традициях, обычаях, ритуа-лах, которые непосредственно формируют национальное своеобразие и менталитет народа. Культура является одним из важнейших факторов, способствующих формированию социокультурного мира человека, опреде-ляя его нравственно-духовное своеобразие. Через культуру обеспечиваются все духовные приобретения человечества и их воплощение.Вопросы сохранения и развития традиционной народной культуры имеют огромное значение в социокультурной жизни общества, а также в художественно-творческой и организационно-педагогической деятель-ности специалистов в области искусства. Этнокультурные ценности, в том числе и танец, бережно сохраняемые и развиваемые, являются одним из важнейших аспектов социального формирования личности. Белорусский народный танец – высокохудожественное достояние бело-русской и мировой культуры. В нем находят отражение социальные и эсте-тические идеалы народа, его история, трудовая деятельность, жизненный уклад, нравы, обычаи, характер. Каждый народ хранит свое танцевальное творчество, передавая его из поколения в поколение, накапливая и оттачи-вая гармонию составляющих его выразительных средств.Обрядово-ритуальная и семиотическая природа белорусского народного танца, его истоки коренятся в фольклоре. Априори танец имеет ритуаль-ную функцию и является первичным, символическим языком человечества установления связи с сакральным. Можно сказать, что обрядово-ритуаль-ный народный танец состоит как минимум из трех компонентов разной 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 87семиотической природы: ритуального действия, мифологического пред-ставления, многофункциональных танцевальных движений. Танец – часть единого синкретического комплекса, в котором он соединяется с музыкой, пением и драматическим действием.Понятие «белорусский народный танец» включает в себя три составляю-щие:• аутентичный танец, исполняемый в быту;• народно-сценический танец;• этнический танец, исполняемый фольклорными коллективами.Анализ содержания и взаимодействия трех названных компонентов позволяет нам более точно обозначить процессы, происходящие в этой сфере белорусской народной культуры.Аутентичный танец, который бытовал в прошлые столетия в среде сель-ского населения Беларуси, является основой, корневой системой народной хореографии. В деревне – хранительнице традиций – в XXI в. народная танце вальная культура претерпела большие изменения. Ряд факторов социально-общественной жизни предыдущих столетий (разрушение тра-диционного деревенского уклада, коллективизация, последствия Великой Отечественной войны, влияние средств массовой информации, а через них и городской, урбанистической культуры) привели к постепенному сокра-щению частоты исполнения в быту танцев, что пагубно сказалось на жизни народной танцевальной культуры.Для жизни любого традиционного явления необходимо активное функ-ционирование традиции и наличие непрерывной трансмиссии, т.е. преем-ственности. Как показывают наблюдения народные танцы в настоящее время не исполняются в повседневном быту и на праздниках.Не спасают положение и существующие в сельской местности немного-численные аутентичные исполнительские коллективы, численность кото-рых сложно сохранить в силу объективных обстоятельств, оно заметно снижается. Необходимо учитывать и то, что эти коллективы танцуют и поют не в быту, а в основном на сценических площадках.В связи с вышеизложенным, белорусский народный танец доступен современному исследователю в двух основных разновидностях, таких как:• танец, живущий и функционирующий в народной среде и являю-щийся неотъемлемой частью традиционной культуры народа;• народно-сценический танец, существующий в системе современной художественной культуры.Первый – фольклорный, аутентичный, представляет собой одну из празднично-обрядовых форм жизнедеятельности народа. Степень изучен-ности аутентичного белорусского народного танца определяет во многом современный уровень понимания народной хореографии как культурного явления.
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Второй – народно-сценический белорусский танец, который в прошлом столетии занимал в республике лидирующее положение в хореографии, имея достаточно устойчивые традиции.Историко-теоретическое осмысление белорусского народного танца, процесс его развития и становления был зафиксирован известными бело-русскими фольклористами и искусствоведами: И. Т. Буйницким, К. А. Алек-сютовичем и Л. К. Алексютович, И. М. Хворостом, С. М. Гребенщиковым, Ю. М. Чурко.Ведущие деятели белорусского хореографического искусства всегда осо-знавали важность сохранения и развития народного танца в его традициях, в исторической динамике. Важнейшей задачей на современном этапе у всех работающих в этой сфере является сохранение богатства традиций бело-русской танцевальной культуры.Анализируя культурное пространство, которое представляет широкую экспериментальную теоретическую и практическую базу для всей белорус-ской народной хореографии, важное значение для сохранения традиций белорусской танцевальной культуры имела роль личности.Рассматривая роль личности в белорусской народной танцевальной культуре, на наш взгляд, в первую очередь следует назвать имя Игната Терентьевича Буйницкого (1861 – 1917), которого «считают “отцом” народ-ной хореографии, справедливо полагая, что именно он дал народным тан-цам путевку на концертную эстраду» [3].И. Т. Буйницкий принадлежал к шляхетскому католическому роду. После окончания землемерного училища, объезжая окрестные деревни и изме-ряя земельные наделы, И. Буйницкий записывает народные песни, танцы, обычаи. В 1907 г. И. Буйницкий создает любительский театральный кол-лектив. Уже в 1910 г. его артисты принимают участие в «Первой белорус-ской вечеринке в Вильно», где имеют оглушительный успех. Творческий коллектив, в состав которого входит около 70 участников, становится про-фессиональным, и как «Первая белорусская труппа» начинает гастролиро-вать не только по белорусским городам, но и за рубежом – в Санкт-Петербурге, Варшаве и Вильнюсе.В сценической интерпретации народных танцев И. Буйницкий почти не отходил от фольклорной основы. 3. Бядуля писал, что иллюстрируя пару десятков народных танцев, И. Буйницкий придавал им только особую живость и бойкость, но не модернизировал их никакими новыми штри-хами... Они остались как бы сырым этнографическим материалом. Буйниц-кий это делал сознательно. Он очень идеализировал народное творчество и считал преступлением отходить в сторону от духа этого творчества [3].На малой родине И. Буйницкого в деревне Прозороки Глубокского рай-она стоит памятник основателю белорусского театра, работает музей, име-нем Игната Терентьевича Буйницкого названа улица в г. Глубокое.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 89В популяризации белорусских народных танцев огромная заслуга при-надлежит Константину Андреевичу и Ларисе Константиновне Алексюто-вич. К. А. Алексютович (1884 – 1943) имел профессиональное образование, Петербургское театральное училище. В Беларуси он долгие годы руководит ансамблем танца Минского клуба КИМ, работает балетмейстером Белорус-ского драматического театра и Белорусского театра юного зрителя, глав-ным балетмейстером ансамбля белорусской народной песни и танца Бело-русской филармонии. К. Алексютович проявляет глубокое знание хорео графического фольклора, возрождает большое количество забытых белорусских фольклорных танцев. Он сценически усовершенствует и обо-гащает народный танец яркими орнаментальными узорами, разрабаты-вает новые технические элементы движений, создает ряд полек, вертушек, которые органично входят в лексику народного белорусского танца. В его интерпретации обретают сценическую жизнь многие белорусские танцы, такие как: «Лявоніха», «Крыжачок», «Мяцеліца», «Бычок», «Кола», «Юрачка», «Варабей», «Лянок», «Шастак», «Галубец», «Казачок», а также ряд кадрилей, хороводов и игр. Постановки К. Алексютовича отличаются своеобразным рисунком, порой сложными композиционными приемами, использующими красочные орнаментальные узоры. Каждый танец имеет свою группу эле-ментов движения, свое музыкальное сопровождение, свой ритмический рисунок; «…народный танец не только утверждает различные типы движе-ний. Он придает им весьма разнообразный пластический облик» [1].Дочь Константина Андреевича – Лариса Константиновна Алексютович (1913–2003) является автором книги «Белорусские народные польки», учебного пособия «Белорусские народные танцы, хороводы, игры». В посо-бии Л. Алексютович приводит описания танцев, дает историко-этно-графические справки о них, подробные описания движений, нотные при-меры музыкального сопровождения, а также включает авторский белорусский характерный тренаж. В книге автор на основе конкретного материала систематизирует белорусские народные танцы, излагает крат-кую характеристику, историю их возникновения и бытования. Такая града-ция позволяет профессиональным и самодеятельным балетмейстерам со здавать собственные варианты танцев по рисункам и постановочным планам [2].За значительный вклад в развитие и пропаганду белорусского хореогра-фического искусства, плодотворную творческую деятельность Ларисе Кон-стантиновне Алексютович в 1995 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь».Собирателем белорусского хореографического фольклора был талант-ливый белорусский балетмейстер, заслуженный работник культуры Бела-руси Иван Маркович Хворост (1902–1983). В 1935 г. И. Хворост закончил Виленский университет, параллельно с которым учился в частной школе 
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балетного искусства. И. Хворост работает преподавателем в Минском хоре-ографическом училище, консультантом республиканского дома народного творчества, оказывает помощь самодеятельным хореографическим кол-лективам республики. Благодаря глубокому знанию белорусского танце-вального фольклора, бережливому отношению к его национально-специфическим особенностям он внес значительный вклад в развитие белорусского народно-сценического танца. Деятельность И. Хвороста отра-жается в многочисленных записях белорусских народных танцев, хорово-дов, кадрилей, хореографических композиций. И. Хворост создает сцениче-ские варианты белорусских танцев «Таўкачыкі», «Мікіта», «Падушачка», «Казачка», кадрилей «Котчынская», «Беларуская». Большая заслуга И. Хво-роста в возрождении белорусских хороводов «Пойдем, пойдем лугом», «Девичий», «Лирический», «Вишенка» и др. В Центральной научной библи-отеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, в отделе редких книг и рукописей хранятся документы и материалы из личного архива И. Хвороста. Среди них – диплом магистра философии, сборники «Белорусские танцы», «Танцы Янкі Хвораста», которые включают записан-ные им белорусские произведения.Творчески использовал национальное фольклорное наследие при созда-нии сценических белорусских танцев Сергей Михайлович Гребенщиков (1918–1987). Многие годы он работал в Минском институте культуры, пре-подавал учебную дисциплину «Белорусский танец». Его книги «Сцени-ческие белорусские танцы», «Белорусская народно-сценическая хореогра-фия», «Белорусские танцы» являются ценным пособием для высших и средних учебных заведений культуры и искусств.Активное участие в исследовании белорусского хореографического фольклора принимает доктор искусствоведения, профессор Белорусского государственного университета культуры и искусств Юлия Михайловна Чурко. Среди ее основных трудов, посвященных народному танцевальному творчеству – «Белорусский сценический танец» (1969), «Белорусский народный танец» (1972), «Белорусский хореографический фольклор» (1990) и «Белорусский хореографический фольклор: традиции и современ-ность» (2016).Ю. М. Чурко много лет возглавляла кафедру хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств. В 1981 г. по инициа-тиве Ю. М. Чурко создается отраслевая научно-исследовательская лабора-тория белорусского танцевального творчества. Лаборатории принадлежит огромная роль в деле актуализации фольклорного хореографического наследия. Основными задачами лаборатории являются – сбор, научная систематизация и анализ образцов белорусского народного танцевального творчества, создание своеобразного «фольклорного банка» и хореографи-ческого атласа Беларуси, а также внедрение результатов исследований 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 91в процесс подготовки специалистов и их практическую деятельность в любительских и профессиональных коллективах» [4, с. 3–4].Несомненно, белорусский танец, как неотъемлемая часть народной куль-туры занимает важное место в процессе профессионального становления хореографа. Национальный фольклор является основой профессиональной подготовки кадров в сфере хореографического искусства. В учебном про-цессе Белорусского государственного университета культуры и искусств успешно реализуется целостная система обучения студентов работе с фольк лором и включению его в современный художественный процесс.Можно утверждать, что многоаспектное изучение танцевального твор-чества белорусского народа педагогами кафедры хореографии Белорус-ского государственного университета культуры и искусств во главе с Ю. М. Чурко лежит в основе особого культурно-исторического явления – отечественной школы хореографического образования. Это явление, не только теснейшим образом взаимосвязано с культурой белорусской нации, но и поднимает ее на новые высоты, предъявляет современные требования к педагогическим условиям своего существования, развивает педагогиче-скую науку и практику. Формируя личность будущего специалиста-хореографа: артиста, балетмейстера или педагога, школа как хореографи-ческая система формирует его сознание, профессиональные и личностные качества («…традиции удается возродить там, где их понимают не как про-стое повторение прошлого, а как развитие, обогащение и наполнение новым смыслом» [5, с. 62]).Значимым результатом целенаправленной работы по изучению истоков белорусской народной хореографии стало издание коллективного труда ведущих научных сотрудников Центра исследований белорусской куль-туры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси – «Тра-дыцыйная мастацкая культура Беларусаў» в 6-ти томах (2008–2013), в кото-ром исследования в области традиционной белорусской хореографии представляют изыскания Н. А. Козенко.Актуальным является создание прочных основ для масштабной научно-исследовательской и организационной работы по изучению белорусского хореографического фольклора, которые сформируют научную базу для совершенствования и обновления программ и учебных пособий для выс-ших, средних специальных учебных заведений культуры, будут способство-вать развитию у подрастающего поколения и общества в целом понимания богатства белорусской культуры, чувства гордости за свой народ и страну.
1. Алексютович, Л. К. Балетмейстер Константин Алексютович / Л. К. Алек-сютович. – Минск: Беларусь, 1984. – 111 с.2. Алексютович, Л. К. Белорусские народные танцы, хороводы, игры. Под ред. М. Я. Гринблата / Л. К. Алексютович – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 530 с.
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3. Май, А. 10 интересных фактов про Игната Буйницкого / А. Май // Витеб-ский курьер. – 2016. – 23.08. – С. 3.4. Чурко, Ю. М. Белорусский хореографический фольклор: традиции и современность / Юлия Чурко; вступ. ст. С. В. Гутковской. – Минск: Четыре чет-верти, 2016. – 388 с.5. Чурко, Ю. М. Хореография в зеркале критики: сб. ст. / Ю. М. Чурко. – Минск, 2010. – 344 с. Ірына  ГАВАРЭНЬ

(г. Мінск)

ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДИНГА ТЕРРИТОРИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬВ условиях экономического и демографического кризиса сокращается объем доступного финансового и человеческого капитала. Конкуренция между отдельными регионами и городами усиливается. Регионы вынуж-дены самостоятельно искать новые источники функционирования. Для развития им необходим постоянный приток туристов и инвесторов. Повы-сить конкурентоспособность поможет маркетинг территорий, а в частно-сти брендинг территорий.Маркетинг территории – понятие достаточно новое, отражающее конъюнк туру современного мирового рынка, но не имеющее пока одно-значного толкования, как по содержанию, так и по своим целям среди спе-циалистов. Под маркетингом территории сегодня понимают социально-экономическую политику территории, направленную на продвижение интересов последней.Брендинг выступает одним из инструментов маркетинга. Это деятель-ность, включающая процедуру создания бренда, его продвижение, усиле-ние и репозиционирование. Брендинг территорий – это инструмент, кото-рый позволяет удерживать и привлекать жителей, посетителей и инвес торов. Брендинг территории – это стратегия повышения конкурен-тоспособности государств, регионов, городов, «локальных мест» за счет повышения узнаваемости территории и лояльности целевой аудитории [1].Территориальный брендинг помогает достичь следующих целей:создать позитивный имидж территории или улучшить его;сделать территорию привлекательной для инвесторов;привлечь туристов;удержать местных жителей;привлечь нематериальные ресурсы.Создание и продвижение брендов городов и регионов является очень молодой тенденцией. Однако в этой области уже сложились определенные методики. В качестве брендов могут использоваться любые символы, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 93имена, достопримечательности, связанные с этим регионом и вызывающие положительные эмоции. Бренд – это то, что можно попробовать на вкус, посмотреть, посетить, купить. И про что мы склонны сказать: а, да, знаем. Стоит подчеркнуть, что удачный брендинг территории, прежде всего, зави-сит от активности ее администрации.Брендинг способен сделать город местом, в которое хочется вернуться. Маркетинг территорий и города можно планировать, опираясь на памят-ники культуры и архитектуры, деятельность исторических личностей, товарные бренды, особенности природы местные события и традиции.Довольно успешно в качестве брендов регионов могут использоваться специфические товары, производимые в регионе. Часть регионов уверенно сохраняет и использует доставшиеся по наследству бренды, как, например, минеральная вода «Минская», трактор «Беларус».Брендом может стать и некое историческое событие, имеющее отноше-ние к региону. Так, Несвижский замок возродил бренд Дворцовых балов и представил его в качестве одной из визитных карточек региона.Мифы, сказки и легенды тоже могут стать вполне успешными брендами регионов. Самый известный пример – проект «Беловежская пуща – рези-денция Деда Мороза», начатый в 2003 г.Проведение мероприятий в стране является важным процессом бренди-рования города или страны. Так, Витебск ежегодно проводит фестиваль «Славянский базар».Большинство городов свое восхождение по лестнице брендинга начи-нали со значимых международных событий: в Беларуси, в Минске прошло значимое международное событие – Чемпионат мира по хоккею 2014 г.Брендом может стать и некое религиозное паломническое событие, имею щее отношение к региону. Самым известным паломническим меро-приятием является Крещение Господне в Жировичском монастыре.Также брендом территории может стать промышленное предприятие, продукция которого вносит весомый вклад в мировую промышленность. Известными примерами могут стать «БелАз» в Жодино и «Беларуськалий» в Солигорске.Немаловажным элементом брендинга территории выступает туристи-ческое направление. Это и природное богатство страны (Беловежская пуща, Нарочанская группа озер и др.), и историческое наследие страны (Музейно-этнографический комплекс «Дудутки», Комплекс зданий Спасо-Ефро-синьевского монастыря в Полоцке и др.).Основными понятиями брендинга территории выступают:1. Платформа бренда – методологическая и научно-информационная база построения и развития: концепция бренда, его индивидуализация, ключевые ценности бренда, способ визуализации, дифференциация бренда, его преимущества.
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2. Архитектура бренда – иерархическая структура бренда территории в сочетании с общим подходом к разработке и управлению системой брен-дов: методы и способы формирования целой системы брендов, которые помимо общего бренда территории включала бы в себя суббренды.3. Атрибуты бренда – комплекс свойств бренда и способов его прояв-ления и доведения до потенциальных потребителей:идентификационные символы, включающие в себя, аудиовизуальную символику бренда, отвечающую за его эмоциональное восприятие (лого-типы, товарные знаки, слоганы, звуковые стандарты – песни, мелодии и др.);дизайн представления продуктов, связанных с территорией;специфика и особенности товаров и услуг, предлагаемых территорией, их назначение, способы использования и др.;технологические решения, связанные с особенностями производства и продвижения товара на рынок, с особенностями предоставления услуг, а также каналы дистрибуции и сбыта продукции;система внешних медиа-коммуникаций бренда, а также содержание и особенности рекламного сообщения.Процесс бренд ирования территории состоит из этапов1. Определение территории как носителя будущего бренда. Поста-новка целей и задач.2. Определение целевой аудитории территориального бренда.3. Проведение исследований и аналитика.4. Создание платформы территориального бренда и разработка стра-тегий развития и позиционирования.5. Разработка визуальной айдентики территориального бренда.6. Формирование имиджа бренда и выбор каналов продвижения.На протяжении вот уже нескольких лет поднимается вопрос о брендинге территории нашей страны. Данное направление должно продвигаться не только на уровне Министерства иностранных дел, но и на более низком уровне, а именно предприятий, которые представляют нашу страну на мировом рынке.С целью продвижения бренда территорий Республики Беларусь был раз-работан видеоролик «Беларусь – страна для жизни», презентационный ролик о Минске.Более глубокой  разработки требуют бренды городов, основанные на истории, мифологии мест, анекдотах, знаковых местах в городском про-странстве. Здесь становится важна любовь к городу. Люди, которые соз-дают бренд, должны любить свой город так, чтобы их продукт вызывал любовь со стороны целевых аудиторий.В связи с этим была попытка создать бренд города Минска, для этого привлекали британскую компанию Instid, которая сделала логотип города: 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 95бело-голубой паттерн (повторяющаяся схема узора), который навевает ассоциации с системной платой (рисунок 1.) вместе со слоганом «Think Minsk». Глава компании Instid раскрыл ключевую идею бренда: «Главное качество Минска, которое объективно присуще его жителям и при этом востребовано в глобальном контексте – умение анализировать, критически и нестандартно мыслить, находить практическое воплощение для теорети-ческих разработок. Это качество обуславливает главную функцию Минска для мира и ключевую идею бренда Минска – город интеллекта».

Рисунок 1 – Логотип города Минска, разработанный компанией InstidДанное направление бренда, однако, было резко раскритиковано обще-ственностью. Также критично отнесся председатель Мингорисполкома. Им было отмечено, что основная цель, к которой стремится городская управа, это привлечение туристов, а значит, бренд должен отражать привлекатель-ность Минска как туристического объекта [2]. Тем самым до сих пор вопрос о формировании бренда города Минска остаётся открытым.Таким образом, базируясь на мировом опыте маркетинга и брендинга территорий, можно сказать, что настало время и для белорусских городов и страны в целом, разрабатывать свои имиджевые, брендинговые, марке-тинговые стратегии и привлекать к себе таланты, инвестиции, туристов, увеличивая экспорт, делая жизнь людей лучше.Брендинг территорий даст большие возможности, если правильно к нему подойти. Практически у каждого места есть исторические предпо-сылки для акцентирования территориальной идентичности, нужно просто знать историю, чтобы их выявить, и методологию процесса, чтобы их раз-вить.
1. Динни, К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики / Кейт Динни. – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 185 с.2. Выдержка из интервью Ладутько [Электронный ресурс]. – 2013. – Режим достура : http://realt.onliner.by/2013/09/11/ladutko-brend-minska/ – Дата доступа : 19.03.2018.
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(г. Мінск)

СВАДЕБНЫЕ АУТЕНТИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ БЕЛОРУСОВ 
В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АРТЕФАКТАХ АРТ-РЫНКА: 

ИЗ ОПЫТА АНТИКВАРА«В контексте сравнения аутентичного фольклора и его стилизации сле-дует подчеркнуть, что неизмеримая пропасть между ними очерчена и дока-зана довольно давно. По выкладкам аналитиков культуры и искусства, два эти явления – вещи генетически разного происхождения; они принци-пиально несравнимы, а замена первого на второе (даже при внешнем сход-стве) невозможна без профанации: это абсолютно не взаимозаменяемые вещи», – отмечают этнологи и исследователи народного искусства [1, с. 10]. Не только для фольклористов и этнологов, но и для искусствоведов и анти-кваров аутентичность и новодел – также почти взаимоисключающие понятия. Если рыночная цена аутентичного антикварного артефакта часто довольно значительна, то его растиражированная современная стилизо-ванная копия может стоить гроши. Это – реалии ХХІ в. Сегодня, чем подроб-нее общество знакомо со своим художественным и историко-культурным наследием, тем выше оно ценит подлинность, простоту, завершённость формы и содержания, традиционность и продуманность памятников аутен-тичного народного искусства как своего народа, так и соседних народ-ностей, наций, этносов и этничных групп.В жизни человека традиционной культуры существовали три официаль-ные переходные точки (инициации), которые переводили человека в иное состояние, и поэтому обозначались специальной обрядностью: рождение – вступление в брак – смерть. Наиболее яркой, торжественной и привлекаю-щей внимание инициацией в культуре нашего народа, конечно, была и оста-ётся традиционная свадьба. Её художественным особенностям в различных жанрах народного искусства (устной поэзии, прозе, традиционном пении и музыке, народном текстиле и т.д.) посвящены объёмные, подробные изда-ния Николая Никольского [2], Леонилы Малаш [3], Тамары Варфоломеевой [4], Натальи Слиж [5], а также фильмы в жанре аудиовизуальной антропо-логии Зинаиды Можейко и Регины Гамзович. Однако, про антикварные ценности, в которых нашла художественное воплощение тема аутентичной белорусской свадьбы, пока не писал никто. Поэтому, цель статьи – исследо-вать воплощение темы аутентичных свадебных традиций белорусов в худо-жественных артефактах антикварного арт-рынка.Первые артефакты, связанные с антикварным отражением свадебной тематики Беларуси, относятся ко временам статутов Великого Княжества Литовского – к ХVI в. В этих документах было официально закреплено на 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 97законодательном уровне традиционное свадебное право, которое столе-тиями (а, возможно, и тысячелетиями) складывалось на землях Беларуси в форме обычаев, норм и обрядов как в земледельческой (крестьянской), так и в воинской, и священнической (шляхетской) средах. Как отмечают иследователи: «В статутах подчёркивалась ценность семьи и брака, было закреплено понятие законности брака, защищена правом его прочность. Таким образом, была показана важность института семьи для государства и основные направления политики в отношении семьи. Нормы брачных отношений формировались в контексте семейного права ВКЛ. Традиции и обычаи в семейной сфере были установлены постепенно и не менялись кардинально. Таким образом, во второй половине ХVI в. закончилось оформле ние норм брачных отношений» белорусов [5, с. 285]. В переизда-нии Статута 1588 г., вышедшем из печати в 1712 г. в Вильно, была разме-щена гравюра, которая изображала систему родства (рис. 1). Сцены, связан-ные со свадебными обычаями, часто изображались на гравюрах того времени (рис. 2). Сегодня цена антикварных гравюр XVI – XVIII вв. доходит на рынке стран СНГ до $500–900, а сами продавцы этих гравюр подробно и убедительно рассказывают про их значение и уместность в современном интерьере.

Рисунок 1 – Гравюра из «Статута ВКЛ» 1588 г., переизданного в Вильно, 1712 г. [5] 
Рисунок 2 – Гравюра из панегириков на свадьбу речицкого старосты Доминика Служки (1655–1713) и Констанции Подберезкой, ХVII в. [5]Наличие государственного регламентирования брака в Статутах ВКЛ – отражение серьёзного подхода к семейным отношениям в традиционной культуре белорусских земель. Этот серьёзный подход «пронизывал» все уровни и слои местного общества: от земледельцев и ремесленников до феодалов. И к свадебной подготовке, и к гендерному воспитанию 
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молодёжи, и к самой церемонии и обряду заключения брака наши предки подходили серьёзно. Свадебный обрядовый комплекс в среде носителей аутентичного фольклора Беларуси обязательно включал три этапа: а) досвадеб ный этап; б) свадьба; в) послесвадебный этап. На досвадебном этапе родственники жениха «ходили в сваты» к семье невесты, договарива-лись с её родителями о будущем браке молодых. Саму свадьбу (которую в Беларуси недаром звали «вяселле») гуляли весело и шумно несколько дней. В послесвадебный период родственники невесты проверяли, всё ли в порядке у молодой новобрачной.Прагматизм и материальность белорусов доминировали на всех этапах свадебного обрядового комплекса: женить парня родственники старались на девушке, которая могла приготовить хорошее приданое. Для жениха, который собирался стать самостоятельным хозяином, равно как и для будущей жены-матери, брак был обязательным: сельская община строго осуждала неженатых, равно как и незамужних. Однако, наши предки не торопились женить парней, не обеспечив им определённого материаль-ного «стартового» уровня. Обычно родители старались заранее построить для сына отдельный дом, в который со временем он должен был привести молодую хозяйку. Кроме того родители копили деньги для молодой пары на будущее хозяйство молодых. Дочерей в роду было принято выдавать замуж строго по старшинству: от старшей – до младшей, чтобы ни одна не «засиделась в девушках» у своих родителей.

Рисунок 3 – Исаак Львович (Ицык Лейбович) Аскназий «Еврейская свадьба». Холст, масло. 1890 г. Рисунок 4 – Свадебный поезд к костёлу с традиционным музыкантом-скрипачём. Гравюра. ХІХ в.Обширная в ХІХ – ХХ вв. еврейская диаспора Беларуси оставила свой след в связанных со свадебной темой артефактах отечественного антиквар-ного арт-рынка, например, на полотнах уроженца местечка Дриссы Полоц-кого уезда Исаака Аскназия (рис. 3). Мне кажется, что многие элементы местной свадебной обрядности различных этносов будут в перспективе уточняться и верифицироваться по своему происхождению, что естественно для многонациональной Беларуси. В контексте изучения взаимовлияний 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 99этнических искусств интересно, что изображённый на картине состав сва-дебного коллектива (скрипка, диатонические цимбалы и басетля) был характерен не только для сопровождения еврейских свадеб, но и для сопро-вождения свадеб белорусов, поляков, гуцулов.Гендерное общение белорусов начиналось рано. В 14–15 лет молодым носителям фольклора (не танцующим и не поющим этот «портал общения» был закрыт) уже разрешалось посещать танцевальные и певческие собра-ния (по-белорусски «вячоркi»), где молодёжь активно знакомилась и ухажи-вала друг за другом. Традиция добрачных отношений парней и девушек включала в себя: знакомство (знакомились обычно на сельских календар-ных праздниках либо на танцевальных вечеринках); ухаживание (проходив-шее там же); сватовство и обрученье (по-белорусски «сваты» и «заручыны»), к которым, как правило, уже обязательно присоединялись родители моло-дых и родня с обеих сторон. На этом первый (досвадебный) этап свадебного обрядового комплекса белорусов завершался и наставало время свадьбы.

Рисунок 5 – Константин Трутовский «Свадебный выкуп». Холст, масло. 1881 г. Рисунок 6 – Замужняя женщина в намитке. Фото. ХХ в.Свадьба длилась два-три дня. Гуляли её на выходные или в церковные праздники. В первый день жених собирался к невесте, а она тем временем не спеша и торжественно одевалась. Когда жених приезжал, происходил сбор и отъезд к венцу свадебного поезда, изображение которого сохрани-лось на довольно редкой антикварной гравюре ХІХ в. (рис. 4). После обряда венчания на пути к дому невесты молодых встречала остальная (не уча-ствовавшая в венчании) часть гостей свадьбы с шуточным требованием выкупа. Такой выкуп изображён на картине Константина Трутовского (рис. 5) – одной из немногих дошедших до нашего времени антикварных живописных полотен, посвящённых свадьбе белорусов. Интересно, что даже за современную упрощённую реплику этого полотна (распечатку на холсте 
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с использованием широкоформатного плоттера) изготовители копий кар-тин просят сегодня около $25 [6]. После выкупа проезда было застолье у невесты и её одаривание; а вскоре – отъезд к жениху. Юмор в свадебном обряде первого дня был направлен на сватов, которые своей удаль ю, рас-порядительством обряда создавали праздничную атмосферу, а особенно, если невесту «крали» и подменяли травестийными (переодетыми в убор невесты) персонажами, вносившими в свадебный обряд карнавальные эле-менты. На второй день свадьбы происходило застолье у молодого. После постельного обряда, который должен был подтвердить невинность ново-брачной, и одаривания внимание гостей акцентировалось на изменении головного убора невесты. Вместо венка и фаты (по-белорусски «вэлюма») молодая жена после первой брачной ночи надевала намитку (белорусский аналог литовского головного убора «nuomitas» [7, с. 17]) – архаичный жен-ский головной убор индоевропейцев (рис. 6). Цена аутентичной намитки на антикварном рынке Беларуси сегодня – от $25 до $50 (в зависимости от состояния), а cтоимость изготовления современной реплики данного голов-ного убора – от $25–50 (машинная вышивка) до $100–150 (ручная вышивка). Окончание свадьбы происходило под раздел специально испечённого сва-дебного каравая с вручением подарков молодой семье от гостей и финиши-ровало прощанием с гостями. Но, когда гости разъезжались по домам, сва-дебный обрядовый комплекс белорусов ещё не завершался.Вскоре должны были пройти послесвадебные действа (по-белорусски «пярэзвы») – «контрольное» посещение новобрачной в новой семье её родителями. Этим проверялось: всё ли у неё в порядке, удачен ли и счаст-лив брак. Если всё было хорошо, молодожёнов больше не тревожили.

Рисунок 7 – Свадебный ручник, изготовленный по индивидуальному заказу и дизайну автора статьи мастерицей ручной вышивки Зоей Стасевич, 2015 г.
Рисунок 8 – Василий Пукирев «Неравный брак». Открытка начала XX в., отражающая авторский повтор картины 1875 г., хранящийся в НХМ Беларуси (открытка из собрания автора статьи)



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 101Ограниченное количество артефактов, связанных с аутентичной тради-ционной свадебной обрядностью на арт-рынке Беларуси, вызывает новые поступления. Не случайно в одном из известных ювелирных магазинов Минска недавно открылся «Музей свадьбы» с аутентичными предметами ХІХ – ХХ вв. [8]. Аксессуары свадьбы, например, вышитые по традиционным канонам ручники, сегодня активно заказывают. Иногда их мастера жерт-вуют своим гардеробом, «пуская» вязаные вещи на нитки, чтобы украсить ручник аутентичными кружевами (рис. 7).Белорусам интересна тема аутентичной свадьбы, здоровых гендерных отношений, направленных на самовоспроизведение народа и личное сча-стье носителей его культуры, чтобы ситуация, увековеченная в одной из наиболее ценных картин отечественного Национального художественного музея – «Неравный брак» (рис. 8), а также сходные с ней различные меза-льянсы, не повторялись.
1. Калацэй, В. Прэцэдэнт «Берагіні» і новы вектар у этнакультурным выхаванні дзяцей і моладзі Беларусі міленіуму / Вячаслаў Калацэй // Мядоцкая 

«Берагіня» ў кантэксце нацыянальнай культуры беларусаў : даклады і паведамленні VII Мядоцкіх чытанняў : да 20-годдзя заслужанага фальклор нага гурту Рэспублікі Беларусь «Берагіня» / уклад. М. А. Козенка. – Мінск : ІВЦ Мін-фіна, 2017. – С. 9–13.2. Никольский, Н. Происхождение и история белорусской свадебной обрядности / Николай Никольский. – Минск : Издательство АН БССР, 1956. – 272 с.3. Вяселле : Песні. У 6 кн. / склад. Л. А. Малаш. – Мінск : Навука і тэхніка, 1980–1988.4. Варфаламеева, Т. Сямейныя абрады i звычаi / Тамара Варфаламеева. – Мiнск : Вышэйшая школа, 2017. – 719 с.5. Сліж, Н. Шлюбныя і пазашлюбныя стасункі шляхты Вялікага Княства Літоўскага ХVI – XVII стст. / Наталля Сліж. – Смаленск : Інбелкульт, 2015. – 672 с.6. Репродукция картины Константина Трутовского «Свадебный выкуп» // Bigartshop [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.bigartshop.ru/painters/trutovskiy-konstantin/svadebnyy-vykup. – Дата доступа : 07.04.2018.7. Bernotienė, S. Lietuvių liaudies moterų drabužiai XVIII a. pab. – XX a. pr. / Stasė Bernotienė / dailininkė R. Verygaitė. – Vilniaus : Mintis, 1974. – 278 s.8. Мартинович, Д. «На экспонаты мы потратили от 30 до 50 тысяч долла-ров». В Минске открылся первый музей свадьбы / Денис Мартинович // TUT.BY [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://news.tut.by/culture/527108.html. – Дата доступа : 07.04.2018.



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ102 Ірына  КОНАН
(в. Пухавічы, Жыткавіцкі раён, 

Гомельская вобласць)

НАРОДНАЯ ТРАДЫЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА 
Ў СУЧАСНЫМ АДУКАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕПерш чым пачаць гаворку аб сучасным педагагічным працэсе, хочацца прыгадаць вядомую прытчу, як звяры вырашылі адчыніць лясную школу, у якой УСЕ вучні павiнны былі вывучаць УСЕ прадметы. Урэшце рэшт пер-шым па паспяховасці ў класе аказаўся вугор, якi ўсе рабiў напалову. Але савет дырэктараў быў задаволены, бо КОЖНЫ вывучаў УСЕ прадметы, i гэта называлася «агульнай школьнай адукацыяй».Пачынаючы ад эпохі Рэнесансу адбываецца пераход ад дагматычных метадаў навучання да метадаў, заснаваных на самадзейнасці і актыўнасці, усвядомленым засваенні ведаў. Але з равіццём грамадства мяняюцца і пры-ярытэты ў адукацыйным працэсе.Аб тым як і чаму вучыць вырашаецца на працягу многіх стагоддзяў, і кожны з настаўнікаў рана ці позна павінен вырашыць гэту праблему для сябе. Такое пытанне паўстала перада мною ці не з першых дзён маёй педагагічнай дзейнасці, якую я пачала ў в. Пухавічы, што маляўніча раскі-нулася каля легендарнага возера Чырвонага, або (як яго яшчэ называюць мясцовыя жыхары) Князь-возера – жамчужыны Палесся.Для вырашэння пытання, як і чаму вучыць сваіх вучняў, звярталася да метадычнай літаратуры, прымала ўдзел у навукова-практычных канферэн-цыях, якія праходзілі ў Мінску, г.п. Акцябрскі і Мазыры.На адной з канферэнцый Уладзімір Конан падкрэсліў: «Сёння сярэдняя адукацыя абавязковая, а прафесія настаўніка стала масавай і звычайнай. У гэтай яе масавасці і будзённасці хаваецца небяспека спрашчэння, прафанацыі… у асноўнай масе выпускнікоў школы пасіўна і павярхоўна набытыя веды забываюцца» [1, с. 156].Зыходзячы з гэтага можна сказаць, што для таго, каб веды сталі істотнымі, неабходна быць творчым настаўнікам, здольным паставіць вучня ў пазіцыю актыўнага ўдзельніка адукацыйнага працэсу, паказаць перспектыву прак-тычнага выкарыстання здабытых на ўроку ведаў.Сугучна прыведзенаму вышэй выказванню і думка Мікалая Іваненкі: «У звычайных школах, калі вучань не можа засвоіць агульнашкольныя прадметы на высокім узроўні (гэта не кожнаму дадзена!), то ён вельмі рэдка мае (а можа і ніколі не мае!) публічна прызнанага поспеху. Школьнае жыццё такіх вучняў становіцца шэрым і нецікавым» [2, с. 141].З усяго вышэй сказанага можна зрабіць вывад, што дасягнуць высокай якасці адукацыі магчыма толькі пры дыферэнцыяцыі і індывідуалізацыі 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 103адукацыйнага працэсу. Іншымі словамі, неабходна арганізаваць спрыяль-ныя ўмовы для кожнага вучня індывідуальна. Толькі так можна рэалізаваць асноўныя прынцыпы педагогікі.У адпаведнасці з гэтым абсалютна лагічна, што лепш пачаць навучанне ў вясковай школе, абапіраючыся на тое, што блізка і знаёма кожнаму вяско-ваму дзіцяці – мясцовую культуру. Такім чынам, дзіця атрымлівае веды не толькі ад настаўніка і падручнікаў, а ад сваіх бацькоў, бабуль-дзядуль, аднавяскоўцаў. Гэтыя веды сістэматызуюцца ў працэсе навучання – і ў выніку адбываецца ўсвядомленае засваенне зместу праграмы.З гэтай мэтай быў апрабаваны адукацыйны праект «Народная трады-цыйная культура ў адукацыйным працэсе», які меў на мэце навучанне дзя-цей на аснове роднай культуры в. Пухавічы. Такі праект, на мой погляд, садзейнічае больш эфектыўнаму ажыццяўленню навучання ад вядомага да новага, павышэнню якасці навучання праз актывізацыю пазнавальнай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы станоўчай матывацыі да навучання.Напрыклад, перад вывучэннем па беларускай літаратуры ў 5 класе тэмы па легендзе «Нарач» дзеці запісвалі ад сваіх родных і землякоў варыянты мясцовай легенды пра сваё возера Чырвонае. Затым вучні 6 класа перад вывучэннем раздзелу па міфалогіі стваралі сцэнарый на аснове мясцовай легенды пра сваё возера. Потым разам з вучнямі старэйшых класаў падрыхтавалі пастаноўку «Князь-возера», якую паказвалі не толькі ў сябе ў школе, але і на раённым конкурсе фальклорных груп.А перад вывучэннем тэмы «Народныя песні» па беларускай літаратуры ў 6 класе было прапанавана вучням запісаць песні сваёй вёскі, пазнаёміцца з дзейнасцю мясцовага народнага ансамбля «Пухаўчанка». Гэтай работай зацікавіліся і вучні старэйшых класаў (а сярод іх былі і вучні са зніжанай матывавацыяй да навучання). Дзеці з цікавасцю запісвалі песні не толькі ад сваіх аднавяскоўцаў і ўдзельнікаў мясцовага народнага ансамбля «Пухаў-чанка», але і «свае» песні, якія яны самі спявалі на Каляды. У выніку сабраны вучнямі матэрыял сістэматызаваўся разам з настаўнікам у даследчай рабоце, якая была прадстаўлена на раённай даследча-навуковай канфе-рэнцыі «Інтэлект будучага» (заняла другое месца).У выніку назіралася не толькі павышэнне станоўчай матывацыі да наву-чання і паляпшэнне якасці навучання, але і павышэнне ўзроўню сфарміраванасці нацыянальнай самасвядомасці, ведаў традыцый народ-най культуры, удзелу школьнікаў у навукова-даследчай дзейнасці (прадстаўлены работы па фальклорнай спадчыне в. Пухавічы на раённы конкурс «Інтэлект будучага»: «Усё ў маім краі сэрцу міла», «Праблема аўтэнтычнай песні», «Анталогія беларускай гульні»), ступені развіцця творчых здольнасцей вучняў (стварэнне і паказ спектакля, заснаванага на мясцовай легендзе «Князь-возера», на раённым конкурсе фальклорных груп).
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Таму лічу мэтазгодным для рашэння сучасных адукацыйных задач твор-чае прымянянне здабыткаў народнай традыцыйнай культуры ў сучасным адукацыйным працэсе.1.  Конан, У. М. Талент настаўніка – ад Бога і для народа / У. М. Конан // DUM SPIRO SPERO – Пакуль жыву, спадзяюся/ Антаніна Абрамовіч; аўт. ідэі і ўклад. М. А. Козенка. – Мінск: БелДІПК, 2007. – 212 с.2.  Іваненка, М. Сучасная школа і этнавыхаванне // Аўтэнтычны фальклор: праб лемы захавання, вывучэння, успрымання: зборнік навуковых прац удзель-нікаў VI Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 27–29 краса-віка 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адк.рэд. [і інш.]. – Мінск: БДУКМ,2012. – С.165-166.

Таццяна  КРЭЧ
(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

СТВАРЭННЕ ЭФЕКТЫЎНАЙ МАДЭЛІ РАБОТЫ 
З ІНТЭЛЕКТУАЛЬНА АДОРАНЫМІ 

І ВЫСОКАМАТЫВАВАНЫМІ ВУЧНЯМІ 
НА ПРЫКЛАДЗЕ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ 

РУДАБЕЛЬСКАГА КРАЮНавукова-даследчая работа дае кожнаму вучню магчымасць выпраба-ваць і актуалізаваць свае здольнасці, з’яўляецца магутным сродкам, які да зваляе накіроўваць навучэнцаў па шляху развіцця і ўдасканалення. Пра-цаваць з такімі дзецьмі – адно задавальненне.Існуе думка, што толькі ў буйных цэнтрах краіны існуе магчымасць ства-рыць эфектыўныя ўмовы для развіцця таленту высокаматываваных вуч-няў. Але гэта адназначна памылковы погляд. Сістэма маёй работы даказвае адваротнае.Даследчая дзейнасць з кожным годам карыстаецца ўсё большай папу-лярнасцю сярод старшакласнікаў устаноў адукацыі не толькі раённых цэнтраў, але і сельскіх школ. Вучні становяцца пераможцамі рэспубліканскага конкурсу работ даследчага характару.Так, падрыхтаваць адоранага вучня ва ўмовах аддаленасці ад абласнога цэнтра – складаны і вельмі крапатлівы працэс. Ён патрабуе і ад настаўніка, і ад вучняў пэўных затрат: пошук адпаведнага навуковага матэрыялу, сістэматычнасць ў падрыхтоўцы, пастаянны аналіз, значная самастойная работа, адсутнасць, на жаль, магчымасці «жывых» кансультацый навукоўцаў.І тут галоўная роля ў арганізацыі даследчай дзейнасці адводзіцца настаўніку. Але настаўніку трэба наладзіць работу так, каб захапіць сваіх вучняў прадметам, каб узнікла жаданне адкрываць нешта новае ў вядомым. 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 105Іншымі словамі, даследчай работай трэба «захварэць» самому, калі хочаш, каб ёй «захварэлі» твае вучні. Як здорава, калі знаходзіш такія «алмазікі»! Тады ўся работа настаўніка і адоранага вучня будзе накіравана на адшлі-фоўку іх граняў.Не сакрэт, што складана ў сучасны час зацікавіць вучняў менавіта бела-рускай мовай, асабліва ў канкурэнцыі з іншымі прадметамі. А яшчэ сёння ўзнікае небяспека адыходу ад традыцый, перамены функцый, разбураецца іх гісторыка-культурная каштоўнасць. І мне прыходзіцца прыкладваць вялікія намаганні для таго, каб матываваць адораных вучняў да вывучэння роднай мовы і літаратуры, да традыцый самабытнай духоўнай спадчыны па-за рамкамі школьнай праграмы. Намаганні заключаюцца ў тым, каб паказаць вучню, што ён здольны ўключыцца не толькі ў работу вучэбна-даследчага аб’яднання раённай гімназіі «Крок да поспеху», але стаць пе раможцам і нават атрымаць дыплом канферэнцыі даследчых работ. Захоп ленасць вучня, яго мэтанакіраванасць і неабыякавасць садзейнічае выні ковасці, а выніковасць – гэта калі ўсё зроблена якасна.Я лічу, што поспех работы ў многім залежыць ад выбару тэмы. Тэма павінна быць цікавай не толькі вам і вучню, але любому чалавеку, які зусім далёкі ад той навукі, якой вы займаецеся. Заўсёды выйгрышнымі можна назваць тэмы, якія не з’яўляюцца вузкаспецыяльнымі. Не трэба шукаць іх у інтэрнэце, шукайце іх у жыцці.На мой погляд, адной з найважнейшых задач у даследчай дзейнасці з’яўляецца абуджэнне ў вучняў цікавасці да самабытнай духоўнай спад-чыны, якая засталася нам ад продкаў. Акцябршчына, альбо Рудабельшчына знакамітая сваімі адметнымі рысамі ў плане мастацкай культуры, багацей-шай, самабытнай духоўнай спадчынай, якая засталася нам ад продкаў. Акцябрскі раён славіцца сваімі традыцыйнымі святамі, абрадамі, звычаямі, народнымі майстрамі, музыкантамі, носьбітамі старажытнай культуры. Увогуле, гэта зямля вельмі багатая на вусны (гульнёвы, песенны, казачны) фальклор. Так, можна адзначыць той момант, што ў раёне вядзецца актыўнае вывучэнне народнай культуры. Гэта вельмі важна дзеля таго, каб дзеці, моладзь пераймалі традыцыі свайго рэгіёна, сваёй мясцовасці. Захаванне і развіццё самадзейнай народнай творчасці, адраджэнне народных про-мыслаў і рамёстваў з’яўляецца прыярытэтным напрамкам у рабоце ўстаноў адукацыі раёна.Даследаванне мастацкай культуры Рудабельскага краю з’яўляецца важ-нейшым сродкам захавання і папулярызацыі народнага мастацтва. Так, на Рудабельскай зямлі можна запісаць вельмі рэдкія народныя песні і інструментальныя найгрышы, развучыць танцы нашых бабуль і праба-буль. Вельмі цяжка ўсведамляць той момант, што носьбітаў багатай народ-най спадчыны з кожным годам застаецца ўсё менш, але той факт, што яны перадаюць нам гэтыя духоўныя скарбы ўжо вельмі дарагога варты. Так 
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фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» з’яўляецца той невычар-пальнай крыніцай, да якой прыцягваюцца людзі розных узростаў, як мала-дыя, так і носьбіты традыцыі.Тое, што наш рэгіён унікальны і спрыяе адраджэнню і ўмацаванню фаль-клорнай спадчыны, гаворыць і аўтар праекта «Традыцыйная культура і дзеці: праблемы этнавыхавання» Мікола Козенка: «Уні кальнасць фесты-валю ў тым, што ён мае на мэце пераемнасць традыцый, наканаваных бела-русам лёсам – ад бабулі, матулі да дзяцей і гэтак далей з пакалення ў пака-ленне. Гэта тычыцца нашай асаблівай манеры маўлення, уласцівай толькі беларускасці. Я за тое, каб гаварылі і тварылі не толькі на літаратурнай мове, але выказваліся і на дыялекце. Ён – тая самая крыніца, з якой маг-чыма чэрпаць жыватворную вадзіцу. Дзеці пераймаюць песні, вучацца вышываць сурвэткі і ткаць паясы, плесці кошыкі, танцаваць. Хіба ж гэта дрэнна? Рудабельская зямля нараджае новыя таленты і дае натхненне новым праектам…. У вас вельмі багаты і аўтэнтычны матэрыял».Сапраўды, каляндарна-абрадавая паэзія – гэта энцыклапедыя жыцця чалавека-гаспадара, гэта мудрасць, назапашаная гадамі. Земляробчы калян-дар і прымеркаваныя да яго песні складаюцца з чатырох цыклаў (зімовага, веснавога, летняга і восеньскага), якія адпавядаюць порам года.Але носьбітаў багатай народнай спадчыны з кожным годам застаецца ўсё менш! Мы павінны пастарацца, каб гэты скарб не знік!Таму тэма даследавання «Народная песня ў каляндарна-абрадавай творчасці жыхароў Акцябршчыны» выбрана невыпадкова. На працягу 5 гадоў Анастасія Мартыненка займаецца ў фальклорным ансамблі «Рудабельскія зорачкі», дзе навучылася манеры выканання аўтэнтычных песень з мясцовым дыялектам, чысцінёй вымаўленння літаратурнай бела-рускай мовы. Зараз ёй, як чалавеку ўжо амаль даросламу, вельмі важна далучыцца да духоўнай спадчыны свайго народа: зразумець настрой продкаў, адчуць сэнс, схаваны ў песнях, карагодах, гульнях, пераняць чароўнае мастацтва музычнага слова ад бабуль і дзядуль, захаваць гэта багацце і перадаць нашчадкам. У ансамблі яна знаёміцца з носьбітамі, якія з задавальненнем дзеляцца сваімі ведамі з галіны традыцыйнай народнай спадчыны. Трэба адзначыць, што яны не проста завучваюць тэксты і мелодыі песень, яны іх пераймаюць ад носьбітаў, што называецца «голас у голас», танцы яны пераймаюць «нага ў нагу», а ігру на гармоніку – «рука ў руку». Адначасова яны вывучаюць народны касцюм, танцавальны і песенны этыкет, навучаюцца некалькім відам дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: саломапляценню, ткацтву, выцінанцы.Дар’я Шлапакова на рэспубліканскім конкурсе работ даследчага харак-тару ў секцыі «Літаратуразнаўства» прадставіла работу «Беларуская нацыя-нальная кухня і яе рэпрэзентацыя ў творах фальклору Рудабельшчыны». Самабытныя стравы нашай славутай Рудабельшчыны, якія дайшлі да нас 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 107з глыбіні стагоддзяў, сведчаць аб рацыянальнасці, эканамічнасці і разна-стайнасці харчавання нашых продкаў.Мы вырашылі правесці ў рабоце аналіз фальклорных твораў, які дазволіў сцвердзіць, што ў тэкстах песень, загадак, прыказак, прымавак Рудабель-шчыны згадваюцца прадукты, стравы нацыянальнай кухні і правілы іх ужывання. Аналіз твораў дазволіў гаварыць, што адны майстры слова выка-рыстоўваюць назвы і апісанні страў для ўзбагачэння мастацкай палітры сваіх твораў, другія аддаюць даніну памяці кулінарным традыцыям продкаў і выражаюць любоў да роднай культуры Рудабельшчыны.Практычная значнасць дадзенай работы вызначаецца магчымасцю пры-мянення яе матэрыялаў і выніковага дадатку «Беларуская нацыянальная кухня» на ўроках і факультатыўных занятках па беларускай мове і літа-ратуры, пры падрыхтоўцы да прадметных алімпіяд. Вынікі даследавання ў выглядзе буклета «Смачна есці!» будуць цікавы турыстам, а набор каляро-вых паштовак «Беларуская гаспадынька» стане карысным для ўсіх заці-каўленых.З упэўненнасцю магу сказаць, што даследчая дзейнасць любіць неабыя-кавых і мэтанакіраваных вучняў. Ёсць для характарыстыкі такіх дзяцей цудоўнае слова ў беларускай мове – АПАНТАНАСЦЬ. Да такіх вучняў адно-сіцца Данііл Шэйка. Маючы вялікую цікавасць да роднай мовы, ён вырашыў паспрабаваць сябе ў даследчым накірунку не на аснове этнаграфічных матэрыялаў. Абраўшы складаную тэму «Семантыка і культурная інфарма-цыя фразеалагізмаў з лікавым кампанентам у гаворках жыхароў Акцяб-ршчыны», сам шукаў неабходны матэрыял, сустракаўся з носьбітамі аўтэн-тычнага фальклору – А. Ф. Куляй, С. Д. Селіванаў, А. С. Круглова і іншыя людзі – самародкі сталага ўзросту, бо менавіта на іх асноўвалася ўся даслед-чая работа. Таму вывучэнне фраеалагізмаў – гэтых моўных брыльянтаў, гэтых своеасаблівых зярнятак народных ведаў, ён палічыў вельмі актуаль-ным. Акрамя таго, фразеалогія дапамагае пашырэнню кругагляду, робіць мову жывой і выразнай. Хачу сказаць, што работа цалкам захапіла і яго, і мяне. Увесь гэты час мы былі ў пастаянным пошуку, сумеснай крапатлівай рабоце.Усё гэта дало свой вынік.Адзначу таксама, што важным накірункам сістэмы маёй работы з’яўляецца праца з сям’ёй! Сям’я павінна стаць апорай у выбары дзіцяці, бо без падтрымкі ніякага поспеху не будзе. Мне вельмі пашчасціла з сем’ямі маіх вучняў, дзе выразна назіраецца высокая каштоўнасць адукацыі, пры гэтым часта вельмі адукаванымі з’яўляюцца і самі бацькі. Яны праяўляюць асаблівую ўвагу да школьнай адукацыі, выбіраючы для іх дадатковую літаратуру па даследаванні, раяцца з настаўнікам, як лепш падрыхтавацца.Чалавек жыве датуль, дакуль пра яго помняць. І народ жыве датуль, дакуль пульсуюць артэрыі памяці, якія з пакалення ў пакаленне перадаюць жыват-ворную сілу традыцыі і захоўваюць тым самым духоўнае здароўе нацыі.
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БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР 
У СУЧАСНАЙ ХАРЭАГРАФІЧНАЙ КУЛЬТУРЫРазглядаючы месца беларускага танцавальнага фальклору ў сучаснай харэаграфічнай культуры неабходна падкрэсліць, што ўся яго вобразная сістэма фармавалася і грунтавалася на эстэтычным падмурку нацыяналь-най народнай творчасці, у аснове якой быў закладзены прынцып ідэалізацыі. Па дакладнай заўвазе доктара мастацтвазнаўства Ю. М. Чурко «ідэал заўсёды заставаўся асновай аксіялогіі харэаграфічнага фальклору, надаючы танца-вальным вобразам тую ці іншую мастацка-эмацыянальную афарбоўку» [1, с. 15].У кожнага народа, зыходзячы з яго геаграфічнага размяшчэння, ста-годдзямі складвалася і фармавалася пластычная форма рытуальных дзействаў, заснаваная на вераваннях і паданнях, якая захоўвалася і перада-валася з пакалення ў пакаленне. Паступова выкрышталізоўваліся нейкія лексічныя формулы, правілы, формы і паслядоўнасць іх выканання. З цягам часу змяняліся сацыяльна-эканамічныя ўмовы, вызначалася веравызнанне, якое прадвызначала расклад прыярытэтаў. У выніку такога складанага пра-цэсу кожны народ стаў валодаць асаблівым нацыянальным каларытам з, уласцівымі толькі яму, маральнымі і эстэтычнымі каштоўнасцямі. Дадзеная значнасць выяўлялася ў нацыянальнай танцавальнай творчасці з дапа-могай:• пластычнага языка,• асаблівай каардынацыі рухаў,• прыёмаў суадносін руху з музыкай і рытмам.Асаблівая каштоўнасць вобразнай сістэмы беларускага харэаграфічнага фальклору складалася ў магчымасці паказу і дэманстрацыі тыповых рысаў нацыянальнага характару, эмацыянальнага партрэта народа і яго маральна-эстэтычных прыярытэтаў. Таксама прырода беларускага нацыя-нальнага менталітэту ў значнай ступені вызначылася фактарам універ-сальнага пры роднагеаграфічнага, геапалітычнага і цывілізацыйна-куль-турнага памежнага становішча, што знайшло адлюстраванне ў характэрных нацыянальных рысах, якія выявіліся ў фальклорнай творчасці беларусаў – спакой, стрыманасць, сціпласць, годнасць, адсутнасць усяго вычварнага і залішне яркага.Беларуская нацыянальная культура, як і любая іншая – гэта ўнікальная з’ява ў агульнасусветнай культурнай прасторы, таму «захаванне і развіццё гісторыка-культурнай самабытнасці народа, якая выяўляецца ў дадзеным выпадку праз народнае танцавальнае мастацтва, выступае важнай часткай 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 109калектыўнай памяці. Нацыянальная культура звязвае трывалымі ніткамі сучаснага чалавека з мінулым і дапамагае адаптавацца да сённяшняга дня, а танец, які з’яўляецца найстаражытным відам мастацтва, заўсёды займаў асаблівае месца ў народнай творчасці, бо менавіта ў харэаграфіі адлю-строўваецца дух эпохі, норавы, асновы і традыцыі народа» [2, с. 36].Мэта дадзенага артыкула – выяўленне стану беларускага фальклору ў сучаснай харэаграфічнай культуры, а таксама яго ўплыў на фарміраванне каштоўнасных арыенціраў па пытаннях нацыянальнай прыналежнасці ў падрастаючага пакалення.У перыяд глабалізацыі ў сферы мастацтваў асаблівую вастрыню набылі праблемы акультурацыі, асіміляцыі і інтэграцыі. Гэтыя працэсы закранулі і вобласць нацыянальнай харэаграфічнай спадчыны. Акрамя таго, працэс пераходу грамадства ў рынкавыя ўмовы існавання, трансфармацыя маральнасці, выкліканая ўплывам масавай культуры, і камерцыялізацыя сферы мастацтва прывялі да ўзнікнення новага рынку, на якім культурныя каштоўнасці сталіся таварам, паслугамі, якія функцыянуюць па закону: попыт нараджае прапанову. На фоне новых напрамкаў сучаснай харэаграфіі, якія сталі вельмі хутка развівацца і карысталіся вялікім поспехам у мала-дзёжным асяроддзі, беларускі народна-сцэнічны танец у сваім традыцый-ным выглядзе стаў хутка губляць сваё лідзіруючае становішча.У адрозненне ад нацыянальнага балетнага мастацтва, якое за час свайго развіцця набыло філасофскую канцэптуальнасць мыслення, асвоіла прын-цыпы харэаграфічнага сімфанізму і паліфаніі, навучылася ствараць разна-стайныя вобразы, народна-сцэнічны танец прайшоў міма дадзеных заваёў. Адсутнасць шматгранных вобразаў, пластычных метафар, новых сродкаў выразнасці, якія адлюстроўваюць ускладненне і інтэнсіўнасць сучаснай рэчаіснасці, прывялі да застойных з’яў у сферы народна-сцэнічнага мас-тацтва.Танцавальныя калектывы, якія працавалі ў жанры народна-сцэнічнага танца, адчулі на сабе страту цікавасці моладзі да фальклорнай творчасці. Гэтая тэндэнцыя адбілася ў колькасным паказчыку – адбылося рэзкае ска-рачэнне выканальніцкага складу. Істотна змяніўся і ўзроставы цэнз аматараў фальклорнага танцавальнага мастацтва. Практычна зніклі маладзёжныя танцавальныя ансамблі і на сённяшні дзень асноўная катэгорыя, якая выконвае беларускія танцы – гэта дзіцячыя танцавальныя калектывы. Акрамя гэтага ў навучальных установах практыка вынясення часу заняткаў гурткоў народнага танца за рамкі асноўнай рабочай сеткі, таксама прывяла да вялікага адсеву ўдзельнікаў.Зменлівая рэальнасць унесла ў традыцыі танцавальнай творчасці свае карэктывы – адлюстраваць сучаснасць па-за наватарствам немагчыма. Велізарная плынь харэаграфічных новатвораў, які ўварваўся ў традыцый-нае харэаграфічнае мастацтва ў канцы ХХ – пачатку ХХI ст., істотна адбіўся 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ110
на выразных сродках беларускага танца. У яго сферы сёння можна назіраць вольны эксперымент з іншымі формамі сучасных танцавальных напрамкаў, дзе досыць часта змястоўны бок прадстаўляе традыцыйную фальклорную творчасць, а тэхнічны – характарызуе яго сучаснае прачытанне, выкары-стоўваючы арсенал традыцыйнай лексікі ў сінтэзе з рознымі тэхнікамі новых напрамкаў сучаснай харэаграфіі [3].Істотнай прычынай інтэрпрэтацыі танцавальнага фальклору ў сучаснай сцэнічнай практыцы народна-сцэнічнага танца з’яўляецца яго цесная сувязь з музыкай. Мастацтва танца заўсёды чула рэагуе на музычны подых сваёй эпохі, а змена меладычнага і рытмічнага ладу музыкі, спадарожнага танца-вальнай творчасці, заўсёды суправаджалася ўзнікненнем адпаведных мадыфікацый у танцы. З’яўленне шматлікага росту «фольк-руху» ў музыч-ным асяроддзі імгненна адбіўся на абстрактна-ўніверсальнай мове танца – яна зрабілася больш кантраснай, дынамічнай, рытмічна насычанай. Ярчэй за ўсё гэтая тэндэнцыі выявіліся ў танцавальных нумарах, дзе адсутнічае ўзвышэнне і ідэалізацыя героя; там, дзе ў танцавальным змесце прысутнічае магчымасць выяўленчага моманту.Наватарскія ідэі ўключэння фальклорнай харэаграфіі ў сучасную сцэнічную культуру, дазваляюць сучасным харэографам зрабіць традыцый-ную харэаграфічную творчасць арганічнай часткай мастацкай сістэмы новага напрамка танца «фольк-мадэрн», у якім традыцыйная імпрэза фаль-клорнага ўзору відазмяняецца пры дапамозе ўнясення ў лексічны і музычны матэрыял элементаў modern, jazz, yogue, contemporary. Такі шлях развіцця дазваляе народнаму танцу не сыходзіць у мінулае, а эвалюцыянаваць і не адставаць ад сусветных харэаграфічных тэндэнцый. Акрамя таго, перайна-чаны народны танец становіцца прыцягальным для маладзёжнага асярод-дзя, і ўжо сёння назіраецца рост зацікаўленасці маладзёжнай аўдыторыі да кірунку «фольк-мадэрн». Цяперашнія сцэнічныя традыцыйныя танцы, такія як «Скакуха», «Козачка», «Стукалкі», «Трапятуха», «Малацілачка», «Драпак», «Закаблука», «Расхадуха» і інш., а таксама шматлікія полькі ў выкананні сучаснай моладзі істотна адрозніваюцца ад таго, якімі яны былі ў мінулым. Дзякуючы новаму лексічнаму зместу, мастацкаму ўзроўню і віртуознай тэхніцы харэаграфічныя формы напаўняюцца новым зместам, нараджаючы, па сутнасці, новы і шмат у чым сучасны танец.Гэты прыклад з’яўляецца сведчаннем таго, што пры ўмове развітай і раз-настайнай бытавой харэаграфіі, мова сцэнічнага танца, абапіраючыся на тое, што танцуе чалавек свайго часу, зможа здабыць сучасныя інтанацыі і адлюстраваць сучасны лад. Яшчэ дваццаць гадоў таму пра гэта казаць не даводзілася, бо ў вобразах, якія бытавалі на сцэне, адбівалася тое ўспрыманне, што характарызавала саміх выканаўцаў – іх густ, этыкет, харак-тар узаемаадносін, рытм і манеру руху. Сёння пад уплывам новых напрамкаў сучаснай харэаграфіі мадыфікуюцца ўсе асноўныя групы рухаў: выяўленчыя, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 111якія імітуюць, апісваюць прадмет утрымання танца; выразныя, якія пера-даюць эмоцыі танцуючых; характэрна-арнаментальныя, звязаныя з нацыя-нальнымі асаблівасцямі і традыцыямі, і інш.Падводзячы вынікі можна падкрэсліць, што на сённяшні дзень белару-ская нацыянальная харэаграфія знаходзіцца ў рэчышчы сусветных харэа-графічных тэндэнцый і развіваецца ў агульнай сусветнай мастацкай пра-сторы, захоўваючы пры гэтым сваю нацыянальную асаблівасць. Усе стылі, напрамкі і харэаграфічныя плыні, папулярныя на Захадзе, паступова абгрунтоўваюцца і развіваюцца ў нас. Аднак, у айчыннай харэаграфічнай прасторы назіраецца тэндэнцыя да творчай перапрацоўкі заходніх нормаў, згодна з нацыянальнай ментальнасцю, а не іх бяздумнае капіраванне і пера-нос. «…Ёсць нешта ў нашай свядомасці, у нашым менталітэце, сфармаваным і доўгай драматычнай гісторыяй, і вялікай літаратурай, і даўнімі традыцыямі, што прымушае мастака шукаць сэнс ва ўсім, што ён робіць» [4, c.72]. Для стварэння сучаснай беларускай харэаграфіі неабходна грунтавацца на нацыянальным лексічным фондзе, распрацоўваць яго і ўплятаць трады-цыйныя элементы ў сучасныя віды харэаграфічнага мастацтва. Такі шлях захавання беларускай самабытнасці дасць магчымасць не толькі прадухіліць страту нацыянальнай ідэнтычнасці ў эпоху сусветнай глабалізацыі, але і захаваць сусветны культурны фонд, бо страта хоць маленькай аўтэнтычна-ўнікальнай крыніцы народнай своеасаблівасці, цягне за сабой незваротныя страты.
1.  Чурко, Ю. М. Белорусский хореографический фольклор / Ю. М. Чурко. – Минск: Выш. шк., 1990. – 415 с.2.  Коновальчик, И. Интерпретация белорусского танцевального фольклора в современной сценической практике (на примере женской лексики / И. Коно-вальчик // Аутэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успры-мання // Зборнік навуковых прац удзельнікаў VII Межнароднай навуковай канференцыі (Мінск, 24-26 красавіка 2015) / БДУКМ ; редкал.: В. Р. Языковіч [і інш]. – Мінск : БДУКМ, 2015. – С. 73 – 75.3.  Коновальчик, И. В. Белорусский народно-сценический танец: состояние и перспектива / И. В. Коновальчик // Культура: Открытый формат-2011 (биб-лиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культуро логия, социокультурная деятельность) : сб. научн. работ / науч. ред М. А. Мажейко. – Минск: Белорус. гос ун-т культуры и искусств, 2011. – С.33 – 37.4.  Чурко, Ю. М. Линия, уходящая в бесконечность / Ю. М. Чурко. – Минск : Полымя, 1999. – 224 с.
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ВЫХАВАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ 
АБРАДАВА-СВЯТОЧНАЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСIУ нашы днi многія формы і мастацкія элементы абрадава-святочнай нацыянальнай культуры амаль страчаны. Гэтаму садзейнiчаюць аб’ек-тыўныя прычыны: змяніліся ўмовы бытавання фальклору, яго функ-цыянальна-змястоўнае поле, кола носьбітаў традыцый. Праз некаторы час мы можам стаць сведкамi канчатковага разбурэння духоўнай сувязi сучаснікаў з культурнымі традыцыямі і творчым вопытам мінулых пакаленняў. Таму з кожным годам набiрае моц фактар арганізаванай рэпрадукцыі, узнаўлення і трансляцыі маладому пакаленню ўзораў народ-най спадчыны.У навуковых колах досыць востра ставiцца пытанне аб аптымiзацыi выха ваўчага патэнцыялу абрадава-святочнай культуры. Даследчыкi А. М. Алях новiч, Н. П. Андрэева, В. С. Болбас, М. Ц. Картаўцава, Л. Л. Ражкова, Г. Б. Сакалова, В. I. Саладухiн, В. А. Салееў i iншыя разглядаюць пытанне аб тым, як варта арганізаваць педагагiны працэс, каб фарміраванне асобы сродкамi абрадава-святочнай культуры адпавядала мэтам выхавання. Яны сцвярджаюць: педагагічныя асновы яе выкарыстання грунтуюцца на тым, што, прапаноўваючы не толькi лагічныя схемы паводзін, але i псіхалагічныя мадэлі, увасобленыя ў мастацкіх вобразах, абрадава-святочная культура перш за ўсё ўплывае на фарміраванне эмацыянальна-пачуццёвай сферы асобы: так, чалавек не проста запамінае і лагічна ўсведамляе пэўныя грамадскія патрабаванні і каштоўнасці, але i перажывае іх. На гэтай пад-ставе яна арыентуе чалавека ў навакольным асяроддзі і абараняе, ства-раючы бар’ер для негатыўных уздзеянняў.Абрадава-святочная культура Беларусi акумулявала шматвяковую мудрасць народа, яго этнічныя і эстэтычныя ідэалы, маральна-этычныя ўяўленні, мастацкія дасягненні. Яна ўтрымлiвае значны выхаваўчы патэн-цыял, служыць фарміраванню нацыянальнага гонару, патрыятызму, кансалідацыi грамадства. Як адначасова мастацкі, жыццёвы і прыродна-ландшафтны феномен, якi адлюстроўвае сiнкрэтычнае спалучэнне разна-стайных вiдаў фальклору, народныя абрады i святы зараз паступова перат-вараюцца ў масавыя этнакультурныя падзеi, прыцягваючы да сябе ўвагу тысяч людзей. На Беларусi штогод амаль ва ўсiх буйных населеных пунктах масава святкуюцца Каляды, Масленiца, Гуканне вясны, Купалле, Дажынкi i г.д. На дадзеных святах актыўна выкарыстоўваюцца шматлікія формы агульных шэсцяў, карагодаў, гульняў, спеўна-размоўных формаў, танцаў, якiя разлічаны на свабоднае далучэнне ўсіх жадаючых. Таму сучасны 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 113парадак правядзення масавых народных урачыстасцей варта разглядаць як своеасаблівую выхаваўчую сістэму, якая забяспечвае арганiчнасць i беспе-рапыннасць культурнага развiцця чалавека, непарыўную трансляцыю i пераемнасць мастацка-эстэтычнага вопыту.Ацэнка вопыту правядзення народных абрадаў i свят на Беларусi дае пад-ставы вылучыць асноўныя складаючыя абрадава-святочнай культуры. Па-першае – гэта сукупнасць традыцыйных формаў, якія гістарычна склаліся. Па-другое – гэта рэалiзацыя ўменяў і навыкаў, сутнасных сiл асобы ўдзель-нiка i гледача ў дадзеных формах. Iнакш кажучы, формы бытавання абрадава-святочнай культуры выступаюць не толькi як істотны фактар трансляцыі духоўных каштоўнасцей, забеспячэння пераемнасці пакаленняў i перадачы традыцый, але i як сродак стымулявання актыўнасці і сама рэалізацыі асобы.Перадача традыцый праз змест абрадаў i свят, уключэнне ў дзеянне пры-родных аб’ектаў і помнікаў народнай архітэктуры – усё гэта прадугледжвае дзейнасць па іх захаванню, якая ажыццяўляецца праз рэалізацыю прын-цыпу пераемнасці. Тым самым, глыбінныя пласты гісторыі нашай краіны, дзякуючы гэтай дзейнасцi, асэнсоўваюцца з сацыяльна-псіхалагічных, педагагічных і мастацка-эстэтычных пазіцый.Варта асобна спыніцца на дзейнасці, звязанай з далучэннем грамадзян да мерапрыемстваў. Відавочна, што яна функцыянуе выключна ў рамках адпачынкавай сферы i як дынамічны працэс мае на мэце ўключэнне асобы гледача ў абрадавую сiтуацыю, яго пераход у катэгорыю саўдзельніка свята. Гэта патрабуе ад арганiзатараў вывучэння чалавечых патрэбаў і рэалiзацыi ў той ці іншай меры функцый культурна-адпачынкавай дзейнасцi. Наконт дадзенага пытання ў навуковай лiтаратуры iснуе нямала розначытанняў, аднак большасць аўтараў (М. А. Арыярскi, Я. Д. Грыгаровiч, Т. Г. Кiсялёва, Ю. Д. Красiльнiкаў i iнш.) вылучаюць развiваючую, інфармацыйна-асвет-ніцкую, камунікатыўную, рэкрэатыўную функцыi.Рэалізацыя развiваючай функцыі прадугледжвае пашырэнне мастацкiх уражанняў, ведаў асобы на матэрыяле фальклорных узораў, якія ўвасаб-ляюць эстэтычныя і маральныя ідэалы беларускага народа. Засваенне па этычных вобразаў міфаў, песенных інтанацый, фантазій, казак, удзел у каляндарных абрадах дапамагаюць гледачам – саўдзельнікам народных свят адчуць цэласнасць, глыбіню і гармонію твораў фальклору.Інфармацыйна-асветніцкая функцыя прадугледжвае сiстэматычнае пашырэнне ведаў аб сутнасцi народных традыцый і іх месцы ў жыцці чала-века, аб розных жанрах фальклору, што дапамагае раскрыць асноўныя све-тапоглядныя канстанты традыцыйнай культуры, якiя сімвалічна выража-юць і замацоўваюць адносіны людзей да прыроды і паміж сабой, іх паводзіны ў важных жыццёвых сітуацыях.Камунікатыўная функцыя ў самым шырокім сэнсе выяўляецца праз стасункi са светам фальклору, падчас якiх удзельнiкi народных свят не 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ114
толькi спазнаюць асаблівасцi матэрыяльнага і духоўнага жыцця нашых продкаў, але і вучацца беражліва i паважлiва ставіцца да традыцыйнай куль-туры, разумець яе спецыфіку. Менавіта гэта функцыя нясе ў сабе неабмежа-ваныя магчымасці для разумення глыбінных заканамернасцей светаўспры-мання, светапогляду беларускага народа. У вузкiм сэнсе камунікатыўная функцыя рэалізуецца падчас мiжсуб’ектнага творчага ўзаемадзеяння памiж удзельнiкамi, якое выклiкае адчуванне еднасцi праз агульныя перажываннi, сумесныя эмацыянальныя ўражаннi.Рэкрэатыўная функцыя народнага свята спрыяе поўнавартаснаму адпа-чынку людзей, аднаўленню іх фізічных і духоўных сіл. Гэта патрабуе арганізацыі актыўных забаўляльных заняткаў і забаў, якія забяспеч ваюць разнастайнасць дзейнасці, змену ўражанняў, станоўчы эмацыянальны настрой, зняцце напружання і стомленасці.Найбольшую цiкавасць ўяўляюць дадатковыя функцыi, якiя практыку-юць уключэнне абрадава-святочнай культуры ў асяроддзе сучаснасцi: функ-цыя засваення, прапаганды i рэканструкцыi фальклору, функцыя этнiчнай самарэлiзацыi ўдзельнiкаў народных свят i абрадаў, функцыя пашырэння суб’екта абрадава-святочнай дзейнасцi.Функцыя засваення, прапаганды i рэканструкцыi фальклору (В. I. Аляк-сеева, Е. Г. Баронiна, І. І. Зямцоўскi, А. С. Кабанаў, А. С. Каргiн, Д. Пакроўскi, Т. К. Саладухiна, С. А. Сiтнiкава i iнш.) абумоўлiвае распаўсюджванне i папу-лярызацыю фальклору ў сучасным грамадстве, вяртанне да народнай куль-турнай спадчыны. Культурна-адпачынкавая дзейнасць па аднаўленнi свят i абрадаў спрыяе далучэнню iх удзельнiкаў да фальклорных твораў на пад-ставе iх засваення i аднаўлення, што дазваляе папулярызаваць, ахоўваць i памнажаць духоўны скарб нацыi, актыўна яго выкарыстоўваць у мэтах павышэння культурнага ўзроўню людзей.Функцыя этнiчнай самарэалiзацыi ўдзельнiкаў народных абрадаў i свят (Т. М. Радзевiч, Л. Л. Ражкова, С. А. Сiтнiкава i iнш.) набывае асаблiвую акту-альнасць ва ўмовах знiкнення асяродкаў абрадава-святочнай культуры. Далучэнне да яе як лiквiдацыя адчужанасцi, пранiкненне ў вытокi абрадава-святочнай культуры, асэнсаванне i далейшае развiццё ў iндывiдуальнай i калектыўнай творчасцi дазваляюць асэнсаваць сукупнасць культурных дасягненняў роднага краю i ўсвядомiць iх ролю ў будаўнiцтве ўласнага жыцця.Функцыя пашырэння суб’екта абрадава-святочнай дзейнасцi (Л. Л. Раж-кова, Я. I. Смiрнова, М. А. Сямёнава i iнш.) забяспечвае трансляцыю пераем-нiкам духоўнай спадчыны, развiццё здольнасцi iдэнтыфiкаваць сябе са сваiм народам i яго культурай i фармiраваць на гэтай аснове светаўспрыманне i светапогляд асобы як мадэлi нацыянальных паводзiн i дзейнасцi.Такiм чынам, у дадзеным выступленні намi абгрунтаваны выхаваўчы патэнцыял абрадава-святочнай культуры, якi заключаецца ў тым, што яна 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 115прапаноўвае не толькi лагічныя схемы паводзін, але i псіхалагічныя мадэлі, увасобленыя ў мастацкіх вобразах, чым перш за ўсё ўплывае на фарміраванне эмацыянальна-пачуццёвай сферы асобы: так, чалавек не проста запамінае і лагічна ўсведамляе пэўныя грамадскія патрабаванні і каштоўнасці, але i перажывае іх. На гэтай падставе абрадава-святочная культура арыентуе чалавека ў навакольным асяроддзі і абараняе, ствараючы бар’ер для негатыўных уздзеянняў. Рэалiзацыi выхаваўчага патэнцыялу абрадава-святочнай культуры садзейнiчаюць асноўныя i дадатковыя функцыi куль-турна-адпачынкавай дзейнасцi. Сярод асноўных функцый вылучаюцца: развiваючая, інфармацыйна-асветніцкая, камунікатыўная, рэкрэатыўная, сярод дадатковых: функцыя засваення, прапаганды i рэканструкцыi фальк-лору, функцыя этнiчнай самарэалiзацыi ўдзельнiкаў народных абрадаў i свят, функцыя пашырэння суб’екта абрадава-святочнай дзейнасцi.
Таццяна  ХАЛАДОК

(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

МЕСЦА І РОЛЯ АКЦЯБРСКАГА РАЁННАГА ДОМА РАМЁСТВАЎ 
У АДНАЎЛЕННІ, ЗАСВАЕННІ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ 

ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВАГалоўным цэнтрам развіцця рамесніцкай справы ў Акцябрскім раёне лічыцца дзяржаўная ўстанова культуры «Акцябрскі раённы дом рамёстваў», створаны ў жніўні 1998 г. Асноўнай мэтай дзейнасці ўстановы з’яўляецца развіццё народнай творчасці ва ўсіх яе праявах: вывучэнне, захаванне і пра-паганда лепшых твораў народных (традыцыйных) рамёстваў, стварэнне неабходных умоў для развіцця творчых здольнасцей падрастаючага пака-лення, падтрымка юных талентаў і актыўнае далучэнне да культурна-гістарычнай спадчыны беларускага народа.Важнае месца ў рабоце метадысты-майстры адводзяць даследаванням стану народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ў раёне. З гэтай мэтай праводзяцца экспедыцыі, інфармацыя носьбітаў рамесных трады-цый фіксуецца не толькі на фотаздымкі, але і замалёўваюцца асобныя эле-менты традыцыйнага крою жаночага і мужчынскага адзення, тканыя і вышытыя вырабы. Вынікі экспедыцыйнай дзейнасці з’яўляюцца найкаштоўнейшым матэрыялам для далейшай работы па адраджэнні і захаванні забытых рамёстваў.На аснове сабранага і апрацаванага матэрыялу ў творчых майстэрнях аднаўляюцца і ствараюцца калекцыі тканых ручнікоў, плеценых паясоў на «дошчачках», «на бердзечку», лялек-абярэгаў, абрадавых лялек, лялек у тра-дыцыйнай вопратцы, калекцыі народных саламяных і гліняных цацак, 
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калекцыі жаночых і мужчынскіх касцюмаў мікрарэгіёнаў Акцябрскага раёна, сучасныя вясельныя касцюмы маладой і маладога з элементамі старадаўніх дэкораў і крою, вясельная атрыбутыка і рэчы.Па выніках даследчых экспедыцый ствараюцца рэкламныя выданні, буклеты, наглядныя папкі, альбомы-дапаможнікі, стэнды з фотаздымкамі, замалёўкамі, ілюстрацыйнымі матэрыяламі «Рэгіянальныя асаблівасці тра-дыцыйнага адзення», «Лялькі-абярэгі», «Тэхніка пляцення Рудабельскіх паясоў», «Творчасць, натхненне, майстэрства». Пры Забалацкім філіяле створаны музейны куток «Скарбы Забалацкай зямлі», а ў выставачнай зале дома рамёстваў распачата праца над экспазіцыяй «Традыцыйныя строі ў святах і абрадах Рудабельшчыны».Калектыўнай працай стала стварэнне пяці калекцый традыцыйных касцюмаў Акцябрскага раёна, што дапамагло фальклорным калектывам Акцябршчыны вырашыць праблему набыцця касцюмаў для выступленняў.Дом рамёстваў – не проста вялікая майстэрня, гэта яшчэ і навучальны цэнтр, дзе працуюць сапраўдныя творцы, якія надаюць асаблівую ўвагу пераемнасці і папулярызацыі традыцыйных рамёстваў Рудабельшчыны.У доме рамёстваў працуюць дзевяць творчых майстэрань: па ткацтву і пляценню паясоў, вырабу лялек-абярэгаў, традыцыйнага касцюма, вышыўкі і вязанню шыдэлкам, саломапляценню, кераміцы, ганчарству, аплікацыі саломкай, папяровай пластыкі. Прыхільнікамі рамесніцкіх тра-дыцый з’яўляюцца людзі сярэдняга ўзросту, якія разам з дзецьмі наведва-юць тры аматарскія аб’яднанні: «Абярэг» – выраб вясельнай атрыбутыкі і рэчаў, «Іскрынкі майстэрства» – ткацтва і пляценне паясоў, «Чароўныя ручкі» – дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. У сельскай мясцовасці працу-юць пяць філіялаў дома рамёстваў: в. Забалацце, Гаць, аг. Парэчча, Рассвет, Красная Слабада. Наведваюць творчыя майстэрні больш за 100 навучэнцаў і ўдзельнікаў.З улікам назапашанага тэарэтычнага і практычнага матэрыялу пера-працоўваюцца і ўдасканальваюцца вучэбныя праграмы, разам з прыёмамі навучання традыцыйным рамёствам, майстры-метадысты з кожным годам засвойваюць укаранёныя і новыя формы працы.Знаёмства навучэнцаў з адметнасцямі адзення мясцовага строю, яго непаўторнымі элементамі ў параўнанні з іншымі рэгіёнамі Беларусі, сім-валамі традыцыйных узораў і іх гістарычным сэнсам, адбываецца падчас заняткаў, плэнераў, конкурсаў, школах і акадэміі майстэрства, пазнаваль-ных праграм, дзён адкрытых дзвярэй, вандровак, экскурсій «Дом рамёстваў запрашае і гасцінна ўсіх вітае», «Рамесніцкі калейдаскоп», «Завітайце ў госці да нас, мы рады заўсёды бачыць Вас», сустрэч з майстрамі-носьбітамі, рамеснікамі, арганізуюцца майстар-класы для выхаванцаў дзіцячых садоў і вучняў школ падчас рэкламных акцый, святочных мерапрыемстваў раёна, вобласці і рэспублікі.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 117Развіццё лакальных культурных традыцый ажыццяўляецца ў цесным кантакце спецыялістаў дома рамёстваў з кіраўнікамі аматарскіх аб’яд-наннняў, гурткоў дэкаратыўна-прыкладной творчасці сельскіх устаноў культуры. Узаемадзеянне адбываецца амаль ва ўсіх раённых праектах, якія пабудаваны на самабытным матэрыяле з элементамі традыцыйнай куль-туры: раённы фестываль-конкурс «Вянок рудабельскіх талентаў», раённая выстава-конкурс творчых работ «Мой край, зямля майго натхнення», раён-ная выстава жаночай вопраткі з падручных і прыродных матэрыялаў «У свеце жаночай прыгажосці», раённая выстава-прэзентацыя традыцый-нага касцюма «Восеньскі калаварот» і інш.Унікальнай з’явай і асабліва значным праектам у аднаўленні і пераем-насці традыцыйных рамёстваў можна па праву лічыць рэспубліканскі фес-тываль фальклорнага мастацтва «Берагіня».Вялікая творчая праца праводзіцца метадыстамі-майстрамі дома рамёстваў па падрыхтоўцы ўдзельнікаў адкрытага конкурса праграмы «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва», «Дэфіле-прэзентацыі народнага касцюма», выставаў-прэзентацый дэкаратыўна-прыкладной творчасці, свята народнай творчасці «Рудабельскі кірмаш». Майстры з усёй Беларусі дэманструюць разнапланавасць дэкаратыўна-прыкладной творчасці, спа-лучаючы традыцыйныя і сучасныя тэхналогіі і формы вырабаў у розных відах рамёстваў.Спецыялісты дома рамёстваў удзяляюць значную ўвагу працы з рознымі катэгорыямі насельніцтва. Для людзей сталага ўзросту, дзяцей з абмежа-ванымі магчымасцямі цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання, дзяцей сацыяльнага прытулку в. Гаць, метадысты-майстры разам са сваімі наву-чэнцамі рэгулярна праводзяць дабрачынныя і віншавальныя акцыі, раз-мовы, ранішнікі, тэатралізаваныя прадстаўленні, вечарыны, праводзяць выяздныя творчыя заняткі на базе спецыялізаваных устаноў.Важную ролю ва ўдасканаленні прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў устаноў культуры, адукацыі, удзельнікаў фестываляў, адкрытых конкурсаў адыгрываюць метадычна-практычныя дні, майстар-класы, семінары-прак-тыкумы, дзе майстры-метадысты дома рамёстваў аказваюць метадычную і практычную дапамогу па засваенню тэхналогій вырабу прадметаў дэка-ратыўна-прыкладной творчасці.Высокі творчы патэнцыял майстроў дома рамёстваў дазваляе з годнасцю прадстаўляць Акцябрскі раён на міжнародных і рэспубліканскіх мерапры-емствах, што падмацоўваецца канкрэтнымі справамі і дасягненнямі ў твор-чай сферы: нацыянальная выстава Рэспублікі Беларусь у рамках візіту Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у Туркменістан (г. Ашхабад); Трэці форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў рамках Беларускага аграпрамысловага тыдня «Белагра–2016» (г. Мінск); выстава народных рамёстваў і ДПМ майстроў г. Гомеля і Гомельскай вобласці ў рамках Дзён Гомельскай вобласці 
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ў г. Масква (Расія); выстава ДПТ майстроў Акцябрскага раёна ў рамках Дзён беларускай культуры (г. Елгава, Латвія); міжрэгіянальны ўніверсальны аптова-рознічны кірмаш «Курскі Карэнскі кірмаш–2017» (Расія, г. Курск); фестываль славянскіх народаў «Славянскае адзінства» (Расія, г. Клінцы); выстава народнай творчасці «Калядныя ўзоры» (г. Мінск) і інш.Дом рамёстваў – прызёр рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» (г.п. Акцябрскі); фестывалю-кірмашу рамёстваў «Вяс-новы букет» (г. Мінск); фестывалю сямейнай творчасці «Жывіце ў радасці» (г. Слонім) і шмат іншых значных мерапрыемстваў.У 2017 г. ганаровае званне «Народны майстар Рэспублікі Беларусь» пры-своена майстру па ткацтву і пляценню паясоў Марыі Іванаўне Сарнаўскай. Тамара Іванаўна Станіслаўчык – метадыст-майстар па вырабу традыцый-нага адзення і лялек – з’яўляецца членам Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Рэспублікі Беларусь.Рэкламна-інфармацыйнае забеспячэнне працы нашай установы ажыц-цяўляецца праз артыкулы, прадстаўленыя ў сродках масавай інфармацыі, на раённых сайтах; створаныя і распаўсюджаныя буклеты падчас удзелу ў разнастайных шырокамаштабных мерапрыемствах.Як вынік творчага працэсу, работы рудабельскіх майстроў з’яўляюцца сваеасаблівай візітоўкай Акцябрскага раёна і лічацца сувенірамі.Майстрамі распрацавана некалькі відаў прадстаўніцкай сувенірнай прадукцыі: рэгіянальная лялька ў традыцыйным адзенні, ручнік, элементы жаночага і мужчынскага касцюма, а таксама сувеніраў з лагатыпамі і сімволікай Акцябрскага раёна.Сувенірная прадукцыя, вырабленая рукамі майстроў і навучэнцамі дома рамёстваў уяўляе вялікую цікавасць і карыстаецца попытам у жыхароў і гасцей раёна, асабліва ў замежных турыстаў з Расіі, Украіны, Латвіі, Галандыі, Францыі, Індыі, Турцыі.Праца ў дадзенам накірунку дала магчымасць годна прадставіць нашу ўстанову на суісканне спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Як вынік, ДУК «Акцябрскі раённы дом рамёстваў» за значны ўклад у заха-ванне і папулярызацыю традыцыйных ткацкіх рамёстваў, актыўную выста-вачную дзейнасць стаў лаўрэатам спе цыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва за 2017 г.Калектыў дома рамёстваў імкнецца максімальна выкарыстоўваць магчымасці па развіццю народных рамёстваў і промыслаў. Усё, што можна захаваць, мы захоўваем, адраджаем і будзем далей імкнуцца да развіцця і захавання нашай культуры. Імкненне – да ўсяго дарога!



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 119Святлана  ЧАМЕЦЬЕВА
(г. Мінск)

САЦЫЯЛЬНАЯ АДАПТАЦЫЯ І РАЗВІЦЦЁ ЗДОЛЬНАСЦЕЙ 
НАВУЧЭНЦАЎ З АСАБЛІВАСЦЯМІ ПСІХАФІЗІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ 

СРОДКАМІ НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІКІАдной з ключавых ідэй сучаснай адукацыі з’яўляецца інклюзія. Слова «інклюзія» – inclusion – паходзіць ад французскага дзеяслова «include» і азначае – «утрымліваць, уключаць, ахопліваць, мець у сваім складзе». У нашы дні яно становіцца тэрмінам, у большай ступені які адлюстроўвае новы погляд не толькі на адукацыю, але і на месца чалавека ў грамадстве [3, с. 4].Сістэма адукацыі Рэспублікі Беларусь прадугледжвае мэтанакіраваную працу з рознымі групамі навучэнцаў з асаблівымі адукацыйнымі патрэбамі ў рамках адзінай адукацыйнай прасторы, што адлюстравана ў нормах Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Усе элементы гэтай сістэмы ўзаемадзейнічаюць з улікам прынцыпу пераемнасці і забяспечваюць роўны доступ да атрымання якаснай адукацыі ўсім навучэнцам [1, с. 5]. Ідэя пашы-рэння адукацыйнай прасторы, уключэння ў яе ўсіх дзяцей, незалежна ад іх здольнасцей, магчымасцей, культурнага і сацыяльнага становішча, становіцца ўсё актуальней [1, с. 4].Разам з тым на сённяшні дзень асноўная маса дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця атрымліваюць спецыяльную адукацыю асобна ад сваіх здаровых аднагодкаў у дапаможных школах-інтэрнатах і цэнтрах карэкцыйна-развіваючага навучання. Атрымаць дадатковую адукацыю ў іх ёсць права, але не заўсёды магчымасці ўстаноў, якія рэалізуюць праграму дадатковай адукацыі, адпавядаюць патрэбам гэтай катэгорыі дзяцей і мала-дых людзей. Ім неабходна адаптыўнае адукацыйнае асяроддзе, якое ўключае ў сябе безбар’ернае архітэктурнае асяроддзе, індывідуальны навучальны план, асаблівыя тэхналогіі, метады і сродкі навучання, якімі валодае далёка не кожны педагог. Стварэнне адаптыўнага адукацыйнага асяроддзя – гэта праца, якая на дадзеным этапе ў нашай дзяржаве знаходзіцца на стадыі фарміравання, але без яе немагчыма стварэнне інклюзіўнага грамадства, у якім асаблівасці кожнага яго члена з’яўляюцца апрыёрнай каштоўнасцю і спрыяюць удасканаленню.Існуе яшчэ адна праблема – псіхалагічны бар’ер, адсутнасць належнага ўзроўню талерантнасці ў адносінах да дзяцей і моладзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця з боку педагогаў і навучэнцаў. У нашым грамадстве няма культурнай традыцыі, няма вопыту зносін і ўзаемадзеяння з гэтай групай людзей. Для змены стэрэатыпу мыслення ўсіх удзельнікаў адука-цыйнага працэсу неабходна паступова і мэтанакіравана змяняць культуру, 
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палітыку і практыку работы ўстаноў дадатковай адукацыі, патэнцыял якіх у інклюзіі велізарны. І, вядома, наяўнасць хоць бы невялікага асабістага вопыту мяняе ўспрыманне і стаўленне да людзей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця, фарміруе псіхалагічную гатоўнасць прыняць іх.Стварэнне ўмоў, у якіх кожны чалавек, незалежна ад узроўню інтэлекту і фізічнага развіцця, мог бы развіваць здольнасці, дадзеныя яму ад пры-роды, з’яўляецца актуальнай задачай сучаснага этапу развіцця інклюзіў-най адукацыі і грамадства ў цэлым.Стварэнне інклюзіўных груп у дадатковай адукацыі, дзе побач са звы-чайнымі дзецьмі будуць вучыцца аднагодкі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, можа паскорыць працэс сацыялізацыі апошніх, а таксама здаро-выя дзеці будуць набываць вопыт узаемадзеяння з імі. Тут мы сутыкаемся з філасофскай праблемай прыняцця сябе і іншага. Калі мы па-сапраўднаму дазваляем іншым быць іншымі, толькі тады мы дазваляем сабе быць сабой. Мы павінны смела прызнацца сабе ў наяўнасці не вельмі прыгожай цені, а не пераносіць свае недахопы на іншых людзей. Гэта доўгі працэс унутра-нага развіцця. Вялікую карысць атрымліваюць ад гэтага абодва бакі. Хво-рыя дзеці, пазбаўленыя паўнавартасных зносін, атрымліваюць так ім неаб-ходную сацыялізацыю. Здаровыя аднагодкі маюць магчымасць развіваць такія свае душэўныя якасці, як дабрыня, узаемадапамога, спагада, вучацца прымаць абмежаванні іншых людзей і разам з тым знаходзіць тыя кропкі судакранання, якія іх аб’ядноўваюць і робяць вельмі падобнымі адзін да аднаго.І тут мы сутыкаемся з яшчэ адной праблемай. Асноўная частка аб’яд-нанняў па інтарэсах, якія працуюць у дадатковай адукацыі, не такія мабільныя, як хацелася б. Патрэбна вялікая праца ўсіх службаў, уключаючы метадычную, псіхалагічную і іншыя, каб чалавек з псіхафізічнымі асаб-лівасцямі ўвайшоў у інклюзіўны адукацыйны працэс хутка. А хутка не атрымліваецца. І вось тут прыходзяць на дапамогу фальклорныя калек-тывы, адукацыйныя праграмы, якіх ставяць сваёй мэтай знаёмства і наву-чанне беларускай традыцыйнай культуры, яе папулярызацыю. На мой погляд, традыцыйная беларуская культура мае тры такія асаблівасці, якія дапамагаюць зрабіць працэс інклюзіі хуткім і якасным.Па-першае, гэта варыятыўнасць беларускага фальклору. Традыцыйная культура мае шмат напрамкаў: танцы, песні, народная проза, гульні, абрады, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Калі дзіця ці малады чалавек, які прыйшоў займацца ў фальклорны калектыў, абмежаваны, напрыклад, у фізічных рухах, ён не зможа займацца танцамі ці дэкаратыўна-прыкладной творчасцю, але ж з задавальненнем будзе спяваць і з захапленнем прымаць пасільны ўдзел у беларускіх гульнях і абрадах. Сярод такой вялікай колькасці напрамкаў дзейнасці кожны чалавек знойдзе сабе справу па душы і па маг-чымасцях.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 121Па-другое, традыцыйная культура дазваляе рэалізаваць базавы дыдак-тычны прынцып педагогікі – пасільнасць. Справа ў тым, што заняткі фальк-лорных калектываў узнаўляюць атмасферу жыцця беларускай вёскі ці невялікіх пасёлкаў, дзе ў выкананні таго ці іншага твора, у гульнях прымала ўдзел маса народа. Людзі, якія складалі гэтую масу, былі з рознымі магчымасцямі і здольнасцямі. І ў працэсе сумеснай дзейнасці адзін у аднаго, малыя ў старэйшых пераймалі маральныя і паводніцкія нормы і каштоў-насці. Вельмі важнымі былі тыя пачуцці, якія выклікала ў людзей гэтая дзей-насць: радасць, яднанне, натхненне, адчуванне прыналежнасці і растварэнне сябе ў чымсьці большым, чым ты ёсць. На якім узроўні майстэрства ты выка-наеш, напрыклад, танец не мае вялікага значэння. Спяваць народную песню можа кожны, нават чалавек, які не валодае музычным слыхам і не вельмі выразна вымаўляе словы. Так, педагог не даверыць яму спяваць сола, але ў групе ён можа пець папросту. А бывае і так, што навучэнец, абмежаваны ў чымсьці адным, мае талент у чымсьці іншым. І гэтым іншым можуць быць спевы, маляванне, вышыўка, дэкламаванне і г.д. Галоўным у працэсе адукацыі становіцца не якасць выканання хворым чалавекам твора, а асабістая яго матывацыя, жаданне наведваць заняткі, займацца адным, а часам і некалькімі напрамкамі беларускай традыцыйнай культуры. Асноўныя мэты дзяцей і моладзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця – зносіны і ўзаемадзеянне са здаровымі аднагодкамі, пашырэнне кругагляду, з карысцю праведзены вольны час, развіццё асабістых здольнасцей, а ўсё гэта ў поўным аб’ёме пада-юць заняткі традыцыйнай культурай беларусаў. Асабістыя здольнасці такіх навучэнцаў могуць быць менш выяўленымі і развівацца яны могуць значна павольней, чым у здаровых дзяцей. Адукацыйны працэс дае магчымасць такім людзям асвойваць традыцыйную культуру на любым узроўні.Па-трэцяе, беларуская традыцыйная культура мае велізарную выхаваўчую сілу. Народная проза, песні – квінтэсэнцыя народнай мудрасці. Шмат «асаб-лівых» дзяцей маюць дадатковы дыягназ «затрымка псіхічнага развіцця», яны, фактычна, ніколі па-сапраўднаму не выходзяць з дзіцячага ўзросту. Ім на працягу ўсяго жыццёвага шляху патрэбна будзе падтрымка, падказка, і беларуская проза заўсёды будзе надзейным дапаможнікам у гэтым. Казкі, паданні, легенды, яны і пацешаць, і навучаць, і папярэдзяць, і накіруюць у патрэбны бок. Значэнне беларускай песні немагчыма пераацаніць. Яна дапамагае выказаць і перажыць усе магчымыя пачуцці і эмоцыі – радасць, захапленне, надзея, натхненне, гонар, сум, страх, смутак, каханне, зайздрасць, рэўнасць, гумар. Гэты спіс можна працягваць бясконца. Жыццё такіх дзяцей часта беднае на значныя падзеі і песня моцна ўзбагачае іх душэўны свет.І, вядома, вышэйпералічаныя асаблівасці навучання беларускаму фаль-клору дзяцей і моладзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця могуць і павінны рэалізоўвацца, перайсці ў практычную галіну. А гэта адбываецца толькі пры ўмове наяўнасці педагога ці кіраўніка фальклорнага калетыву, 
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які гатовы і згодны прыняць у групу такое дзіця. Мне здаецца, што менавіта такому педагогу-фалькларысту лягчэй, чым іншым, гэта зрабіць. Бела-руская традыцыйная культура грунтуецца на народнай мудрасці, на ідэях павагі да старэйшых, працавітасці, талерантнасці, добразычлівасці, памяр-коўнасці да чужога меркавання. Педагог, які выкладае дысцыпліны, звяза-ныя з беларускім фальклорам, сам з’яўляецца носьбітам гэтых ідэй.У Кастрычніцкім раёне сталіцы ў дзяржаўнай установе адукацыі «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Ветразь”» ўжо на працягу трох гадоў працуе культурна-адукацыйная праграма «Традыцыйная культура і моладзь». У межах праграмы праходзяць мерапрыемствы па ўсіх напрам-ках, сярод якіх танцавальны, спеўны, інструментальны, народная проза. Удзельнікам кожнага такога мерапрыемства з’яўляецца фальклорны калектыў цэнтра «Мілавіца», кіраўніком якога з’яўляецца Марыя Васільеўна Снітко. Гэта адзін з тых цудоўных педагогаў, які з дабрынёй і павагай ставіцца да кожнага члена свайго калектыву ў тым ліку «асаблівых» навучэнцаў. «Мілавіцу» сапраўды можна назваць інклюзіўным аб’яднаннем. У маладзёжную групу і групу старэйшых школьнікаў на заняткі па спевах прыходзяць маладыя людзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, два хлопцы і дзяўчына. Хлопцы займаюцца ўжо трэці навучальны год, дзяўчына – другі. На працягу трох апошніх навучальных гадоў супрацоўнікі цэнтра арганізуюць інклюзіўны фестываль творчых магчымасцей з прыго-жай беларускай назвай і арыгінальным напісаннем «АДНОлькаВЫ–Я». Пастаянным удзельнікам такога фестывалю з’яўляецца фальклорны калектыў «Мілавіца». І навучэнцы з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця выконваюць сольныя партыі. Фестываль прымеркаваны да міжнароднага дня інваліда, які адзначаюць 3 снежня. За два месяцы да фестывалю пачы-наецца праца над падрыхтоўкай інклюзіўнага нумара. Марыя Васільеўна Снітко падбірае песню, якая падабалася б саліруючаму выканаўцу і адпавя-дала б яго магчымасцям. Гэты фестываль адбываецца на ўзроўні г. Мінска. Так, у снежні 2015 і 2016 гг. пляцоўкай яго правядзення стаў Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь, у 2017 г. – Палац культуры і спорту чыгуначнікаў. Гэта мерапрыемства вырашае некалькі задач: прыцягвае гра-мадскую ўвагу да праблемы ўключэння інвалідаў у паўнавартасныя сацыяль ныя адносіны, паказвае, на што здольныя людзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ў інклюзіўных калектывах і, вядома, калі на сцэне «Мілавіца», транслюе і прапагандуе традыцыйную народную культуру.Фальклорны калектыў «Мілавіца» рыхтуецца да правядзення выніковага занятка, які адбудзецца ў маі. У М. В. Снітко ёсць задумка падрыхтаваць з дзяўчынай урывак з твора беларускай народнай прозы. Гэтая дзяўчына невідушчая ад нараджэння, але яна вельмі выразна чытае вершы і прозу.Такім чынам, людзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця маюць маг-чымасць не толькі развіваць свае здольнасці, а яшчэ і дэманстраваць 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 123да сягнутыя вынікі. Гэта прыносіць ім вялікую радасць, павышае сама-ацэнку. А гледачы бачаць, хоць усе людзі і розныя, а справу робяць адну і робяць добра, з пачуццём, з поўнай самааддачай. Адзінства непадобных.Далучэнне людзей з псіхафізічнымі асаблівасцямі да традыцыйнай народнай беларускай культуры мае вялікую будучыню ў працэсе інклюзіі. Вывучэнне беларускага фальклору, творчая дзейнасць у гэтым напрамку ўзбагаціць кожнага ўдзельніка адукацыйнага працэсу і наблізіць наша гра-мадства да ўсведамлення ідэі інклюзіі, разумення яе значэння і каштоўнасці.
1. Канцэпцыя развіцця інклюзіўнай адукацыі асоб з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця ў Рэспубліцы Беларусь. – Мінск, 2015.2. Інклюзіўная адукацыя: вынікі, вопыт і перспектывы: зборнік матэрыялаў III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / пад рэд. С. В. Алёхінай. – М.: МГППУ, 2015.3. Алёхіна, С. В. Інклюзіўная адукацыя: гісторыя і сучаснасць / С. В. Алёхіна. – М., 2013. Георгій  ЧОРНЫ

(аг. Крупіца, Мінскі раён)

З ВОПЫТУ ВЫКЛАДАННЯ ПРАДМЕТА БЕЛАРУСКІ ТАНЕЦ  
У КРУПІЦКАЙ ДЗІЦЯЧАЙ ШКОЛЕ МАСТАЦТВАЎХарэаграфічнае аддзяленне ў Крупіцкай школе мастацтваў узнікла не на пустым месцы. Пры Крупіцім доме культуры дзейнічалі вядомыя народныя калектывы такія, як «Крупіцкія музыкі», ансамбль танца «Крупіца». І як вынік, утвараліся маладзёжныя і дзіцячыя ансамблі, арыентаваныя на вывучэнне беларускага танца ў яго сцэнічных формах з рознай апрацоўкай аўтэнтычнага танцавальнага фальклору. У кіраўніка калектыва быў адпа-ведны вопыт па назіранні за танцавальным фальклорам, яго зборам і сістэматызацыяй. Гэта ажыццяўлялася падчас дзяцінства на поўдні Мінскай вобласці (старадаўняя гульня «Явар», мясцовыя варыянты полек і вальсаў, «Па-дэ-спань», «Кракавяк», «Сербіянка»); вучобы ў Мінскім інстытуце культуры і фальклорнай студэнцкай экспедыцыі па Гродзенскай вобласці («Каваль», «Ківуха», «Шарлатан», «Шыбар» і інш.); фальклорнай экспедыцыі па Любанскаму раёну з ансамблем «Неруш»; назіранні за адмыс-ловай манерай і лексікай выканання мясцовых полек у Крупіцы і наваколлі. Паміж іншым, кіраўніку ансамбля давялося ўдзельнічаць у якасці члена савета экспертаў рэспубліканскага дзіцячага харэаграфічнага конкурсу, узначаліць савет экспертаў абласнога і раённага аглядаў сярод калектываў танцавальнага жанра. Усё гэта давала магчымасць назіраць за станам бела-рускага народнага танца ў самадзейнай клубнай сферы. Давялося таксама 
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паўдзельнічаць у ролі эксперта на аглядзе Мінскай вобласці сярод калек-тываў побытавых танцаў, што давала магчымасць мець уяўленне аб рэгіянальнай лексіцы і манеры гэтага віду харэаграфіі Міншчыны.Репертуар ансамбля танца «Крупіца» складаўся з апрацаванага танца-вальнага фальклору. Ступень апрацоўкі была рознай, наколькі законы сцэны змаглі дазваляць. Галоўная мэта – зберагчы арыгінальную і сапраўд-ную народную манеру выканання беларускіх танцаў, іх арыгінальную лексіку. Большасць нумароў ансамбля – гэта ілюстрацыйна-выяўленчыя танцы на працоўную тэматыку («Боб малачу», «Кавалі», «Падсеван», «Церніца»), адлюстроўванне жывёльнага свету («Гусачок», «Журавель», «Кабылка», «Пава», «Каза»), рэгіянальныя полькі («Крупіцкая», «Слуцкая») і інш. У некаторыя кампазіцыі балетмайстар уключаў традыцыйныя і побы-тавыя танцы з мінімальнай апрацоўкай, ці ўвогулле без яе («Акуліна», «Вальс», «Грачанікі», «Карапет», «Каробачка», «Па-дэ-спань», «Сербіянка»).Традыцыі, якія склаліся ў творчым асяродку Крупіцкага дома культуры спрыялі адкрыццю пры школе мастацтваў харэаграфічнага аддзялення з больш паглыбленым вывучэннем беларускай танцавальнай спадчыны. Аўтару было прапанавана напісаць дзве эксперыментальныя вучэбныя праграмы: «Беларускія карагоды і гульні» для двух пачатковых класаў і «Беларускі традыцыйны танец» для больш старэйшых класаў. Задача была не вельмі простай. Аднак, гэтыя праграмы ствараліся для пэўнага ася-родку і ў якасці эксперыменту. Багатыя творчыя напрацоўкі ў рэпертуары, асабісты вопыт балетмайстара, як база для напісання праграмы, падмацоўваліся разнастайным матэрыялам па беларускаму танцу, апісаным у выданнях аўтараў Л. К. Алексютовіч, М. С. Грабеншчыкава, М. А. Козенкі, Ю. М. Чурко і інш. У аснову праграмы была пакладзена існуючая на той час класіфікацыя беларускага народнага танца, прапанаваная Ю. Чурко. Танцы вывучаліся па раздзелах: карагоды, традыцыйныя танцы, полькі, кадрылі, побытавыя і імправізацыйныя танцы – ад больш простых да складаных. На той час тыповая вучэбная праграма для харэаграфічных аддзяленняў школ мастацтваў прадугледжвала вывучэнне беларускага танца як часткі прад-мета «Народны танец», што выпадала з адукацыйнай сістэмы «школа мастацтваў – каледж мастацтваў – універсітэт культуры». Менавіта толькі ў двух апошніх звеннях гэтай сістэмы беларускі танец выкладаецца як асоб-ная дысцыпліна.З цягам часу аўтар дапрацаваў вучэбную праграму з больш абагуленай назвай «Беларускі танец». На ўроках па танцу навучэнцы знаёміліся з тра-дыцыйнай лексікай больш вядомых беларускіх танцаў: «Лявоніха», «Кры-жачок», «Мікіта», «Юрачка», «Трасуха», «Прысюды» і інш. У асноўным гэта была лексіка пераважна для народна-сцэнічнага танца, якая практыкава-лася прафесійнымі і многімі народнымі калектывамі. Паралельна вялася работа над рэстаўрацыяй і ўзнаўленнем менш вядомых і лакальных 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 125беларускіх танцаў. Пры пастаноўцы іх распрацоўвалася лексіка і іншыя кампазіцыйныя прыёмы з ўлікам традыцый. Практыкавалася народная манера выканання, танцы насілі яскравы вобразны характар, грунтаваліся на гульнёвай аснове: танец-гульня «Цяцерка», танец-гульня «Явар», «Мель-нік», «Канапелькі», «Шастак», «Талака» і інш. Харэаграфічны ан самбль Крупіцкай школы мастацтваў паспяхова дэманстраваў сваю праграму на розных конкурсах, аглядах і семінарах у сферах культуры і адукацыі.Такія раздзелы праграмы, як «Полькі», «Кадрылі» і «Побытавыя танцы» вывучаліся ў больш старэйшых класах. Аўтар лічыў, што гэтыя раздзелы танцаў адносяцца да больш узроставай катэгорыі, таму што выконваліся менавіта на дарослых вечарынках. Аднак, калі ў Беларусі сталі праводзіць шматлікія конкурсы і фестывалі па беларускіх традыцыйных і побытавых танцах («Берагіня», «Мяцеліца», «Ветразь» і шмат іншых у рэгіёнах), і ў гэтых мерапрыемствах сталі ўдзельнічаць малодшыя ўзроставыя катэ горыі, то настала неабходнасць вывучаць гэтыя раздзелы ў малодшых класах з самага пачатку.Калі раздзел «Полькі» застаецца пакуль складаным для выканання дзецьмі, то большасць побытавых танцаў не маюць складанай тэхнікі. Аднак яны напрацоўваюць вопыт суадносін танцораў у парах і традыцый-ную манеру выканання. Дзеці з вялікай цікавасцю акунаюцца ў гэты асяро-дак традыцыйнай культуры. Па-за межамі класа такі пласт харэаграфіі можа існаваць дзе заўгодна, як гэта адбылося з не толькі традыцыйнымі танцамі ў розных культурах, але і ў сучасных накіруках харэаграфіі. Такая з’ява, як вулічныя танцы (хіп-хоп, брэйк-данс і інш. стылі), даўно ўжо з’явілася на прафесійнай сцэне, хоць і працягвае натуральна пачувацца ў сваім асяроддзі, дзе і ўзнікла. Тое ж можна сказаць і пра беларускія традыцыйныя і побыта-выя танцы. Калі ўвогуле навучанне ў школах мастацтва можна лічыць элітным, які стварае водападзел паміж адукацыйным асяроддзем і жыццём па-за яе межамі, то тыя ж побытавыя танцы не могуць існаваць у нейкай абмежаванай прасторы. Народныя святы, вечарынкі, рэкрэацыйныя і вулічныя мерапрыемствы – натуральны асяродак для многіх узораў беларускіх традыцыйных і побытавых танцаў. Ала  ЧУЕВА
(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

РОЛЯ БІБЛІЯТЭК АКЦЯБРСКАГА РАЁНА Ў ДАСЛЕДАВАННІ 
І ПРАПАГАНДЗЕ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ РОДНАГА КРАЮАдыходзіла і гублялася многа – лёс не песціў беларусаў, але кожны куток у краіне мае сваю дзівосную самабытную культуру. Вельмі дарэчы тут будуць словы пісьменніка Язэпа Лёсіка: «Разгарніце кнігу ўласнай гісторыіі 
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і адтуль набірайцеся сілы ведаў і разумнага досведу... Чытайце гісторыю продкаў сваіх, шукайце парады ў дзядоў вашых...». Гэты запавет з’яўляецца асновай у края знаўчай рабоце бібліятэк нашага раёна. Бо, менавіта, біблія-тэка была і застаецца тым месцам, дзе зыходзіцца мінулае і сучаснае, дзе чалавек адчувае сябе грамадзянінам Айчыны. Або, інакш кажучы, біб-ліятэка – гэта інстытут культуры, задача якой забеспячэнне пераемнасці пакаленняў, зберажэнне і па мнажэнне культурнай традыцыі свайго краю. Бібліятэкары добра ве даюць, што традыцыйная культура – гэта не музейны ці архіўны матэрыял, а жывая культура. Таму асноўная мэта бібліятэк раёна – падтрымліваць, надаваць новыя імпульсы існаванню ўсіх відаў аўтэнтычнага фальклору.Рудабельскі край мае багатую гісторыю, тут захаваліся моўныя, фальк-лорныя, этнаграфічныя і іншыя асаблівасці культурнай спадчыны. I сам лёс наканаваў нам, бібліятэкарам, выкарыстоўваць гэта багацце для выхавання ў дзяцей і моладзі любові да сваёй Радзімы.У гадавых планах бібліятэк з года ў год вядучае месца займае накірунак адраджэння нацыянальнай спадчыны. 3 тым, каб чалавек ужо з маленства ўсвядамляў сабе, што ён з’яўляецца носьбітам мясцовай культурнай традыцыцыі і быў адказным за яе захаванне і развіццё.Бібліятэкі раёна з’яўляюцца даследчыкамі і захавальнікамі гісторыі род-най мясцовасці. Таму што, краязнаўства з’яўляецца адным з найбольш знач-ных фактараў глыбокага разумения грамадска-духоўных набыткаў сваёй малой радзімы.Вынікам краязнаўчых даследаванняў стала напісанне летапісаў па гісто-рыі населенных пунктаў раёна. Акрамя іх сабраны багаты матэрыял па тра-дыцыйнай культуры. Значны ўклад унеслі бібліятэкі ў аднаўленне, пад-трымку і станаўленне аўтэнтычных форм традыцыйнага мастацтва на мес-цах натуральнага існавання, выяўлення, вывучэння і вяртання ў практыку спадчыны краю. Гэтаму садзейнічаюць дэкады, тыдні фальклору «Вандроўка па Гарохавіцкай скарбонцы», «Няма смачнейшай вадзіцы, як з роднай крыніцы», «Зярняты мудрасці народнай», «Любі і ведай свой край» і інш. Найвышэйшага ўздыму гэта работа дасягнула пры падрыхтоўцы да фесты-валю фальклорнага мастацтва «Берагіня».Шмат увагі бібліятэкары надавалі такому раздзелу краязнаўства, як люд і яго звычаі, дзе абмалёўваюцца стан краю, у якім жылі даўнія абрады і багаты фальклор. Сабраныя матэрыялы аб тым, як святкавалі святы Тройца, Вадохрышча, Каляды, Святок, Купалле, Пакровы ў розных вёсках з адметнымі рысамі ў кожнай.Актыўны ўдзел прымаюць работнікі бібліятэк у прапагандзе развіцця рамёстваў у раёне і далучэнні падлеткаў і моладзі да народ най творчасці з мастацка-практычнай дзейнасцю. Найбольш цікавымі былі: свята-рэпартаж «3 крыніц прыгажосці» (Валосавіцкая сельская бібліятэка), дзень 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 127народнага майстра «Суквецці Гарохавіцкіх перабораў» (Гарохавіцкая сель-ская бібліятэка); «Цуд рукатворны» (Парэцкая сельская бібліятэка) і інш.Традыцыйнымі сталі цыклы краязнаўчых чытанняў: «Біяграфія роднага краю», «Ці далёка казка жыве», «3 глыбінь памяці народнай» , «Што ні край, то звычай» (аб святах народнага календара).Краязнаўча-пошукавая работа вядзецца ў цесным супрацоўніцтве са школай, работнікамі клубных устаноў. Як вынік гэтага – урокі спадчыны, якія праводзяць сумесна бібліятэка са школай. Прыклад таму Любанскія сель ская бібліятэка і школа, а таксама Краснаслабодскія бібліятэка і школа.Вялікую дапамогу аказваюць аматарскія аб’яднанні, якія працуюць пры бібліятэках. Усяго 12 аб’яднанняў, палова з іх краязнаў чага накірунку. Пошу-кавая праца аматарскіх аб’яднанняў спрыяе адраджэнню нацыянальнай культуры і накапленню арыгінальнага матэрыяла ў фондах бібліятэк, які апрацоўваецца і адлюстроўваецца ў буклетах «3 крыніц прыгажосці», «Імкненне да прадвечнага (узо ры народнага мастацтва в. Валосавічы і в. Забалацце)», «3 веку ў век: абрады і гульні нашых дзядоў», «А бабуля вучыла так...: прыкметы-абярэгі, варажба в. Забалацце», «Прастольныя святы в. Лаўстыкі», «Сім воліка колераў у традыцыйнай культуры», а так-сама буклет «Дзіцячы фальклор Рудабельшчыны».У выніку вялізнай пошукавай, а па сутнасці, даследчай працы ў біблія-тэках створаны гісторыка-краязнаўчыя і этнаграфічныя куткі, пакоі і экс-пазіцыі.На базе Забалацкай сельскай бібліятэкі дзейнічае «Музей сельскай жан-чыны». Мэта дадзеннага праекта – зберажэнне самабытнай культурнай спадчыны Акцябрскага раёна; перадача наступным пакаленням традыцый і звычаяў, сямейных каштоўнасцей, побыту сельскай жанчыны, умацаванне аўтарытэту жанчыны-маці ў сям’і і грамадстве. На сёняшні дзень тут налічваецца больш 200 экспанатаў ХІХ – ХХ стст. Назапашаны багаты краязнаўчы матэрыял адлюстраваны ў тэматычных папках: «Летапіс вёскі Забалацце», «Народныя святы, абрады і прыкметы», «Моўныя самацветы Забалацкай зямлі», «Рэцэпты нашых бабуль», «Трады-цыйнае жаночае адзенне» і г.д. На базе «Музея сельскай жанчыны» распра-цаваны і праводзяцца экскурсіі «Часоў былых і сённяшніх повязь», «Жывая даўніна», «Вёска Забалацце, якую мы не ведаем», «Гісторыя быта вясковай жанчыны». Знаёмству з матэрыяльнай культурай малой радзімы спрыяюць дні юнага краязнаўцы, музейныя сустрэчы, выстаўкі мясцовых майстроў, урокі радзімазнаўства, народных рамёстваў, у час якіх старажылы пра-водзяць майстар-класы па вышыўцы, вырабу паясоў, салома- і лозапля-ценню.Такім чынам моладзь і падлеткі з дапамогай бібліятэкара здзяйсняюць асэнсаванне побыту, жыццёвага ўкладу мінулых пакаленняў. Часта ў акру-
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жэнні музейных экспазіцый у бібліятэцы настаўнікі праводзяць урокі гісторыі Беларусі.На базе бібліятэкі аг. Красная Слабада створана экспазіцыя «Да сваёй душы знайсці дарогу», дзе ўвазе наведвальнікаў прадстаўлены матэрыялы па гісторыі праваслаўя на Рудабельшчыне, папкі з апісаннямі праваслаўных свят, якія адзначаліся ў гэтай мясцовасці, выданні праваслаўнай тэматыкі, царкоўныя рэчы і выстава абразоў.У час летніх канікул пры бібліятэцы працуе праваслаўная пляцоўка, дзе дзеці гуляюць у традыцыйныя гульні нашых дзядоў і бабуль, з удзелам дзя-цей ладзяцца краязнаўчыя часы «Пад крыжам лёсу», праводзяцца гучныя чытанні «Наша дарога да храма», свята «Троіца», акцыі «Душу ацаліць дабро», краязнаўчая экскурсія «Ад краязнаўства да краелюбові».Своеасаблівы мясцовы нацыянальны каларыт адлюстроўваўся і ў афарм-ленні бібліятэк: Краснаслабодскай, Рассветаўскай, Лаўстыцкай і інш.Дзейнасць бібліятэк раёна накіравана на адраджэнне і зберажэнне народных промыслаў, рамёстваў, аднаўленню свят і абрадаў; для гэтага бібліятэкары актыўна супрацоўнічаюць з носьбітамі традыцыйнай куль-туры, майстрамі саломапляцення, вышыўкі,Своеасаблівымі носьбітамі народных традыцый сталі і самі вясковыя бібліятэкары, асабліва тыя, якія нарадзіліся і выраслі на Акцябрскай зямлі. Пачэснай справай лічыць захаванне і папулярызацыю мясцовых народных скарбаў бібліятэкар Рассветаўскай сельскай бібліятэкі Тамара Пятроўна Савельева. З дзяцінства яна ўвабрала ў сябе мясцовы каларыт. Добра ведае мноства дзіцячых гульняў, лічылак, дражнілак, загадак і г.д. Цяпер Тамара Пятроўна далучае дзяцей да дзіцячага фальклору. Усё, што ведала сама і запісала ад носьбітаў, занатавала ў выданні «Дзіцячы гульнёвы фальклор: адраджэнне і папулярызацыя аўтэнтычнай культуры».Цікавасць да мясцовых фальклорных традыцый складае аснову працы Ніны Анатольеўны Гламбоцкай, бібліятэкара Парэцкай сельскай бібліятэкі. Яна сумесна з удзельнікамі аматарскага аб’яднання запісала цікавы вясельны абрад ад Надзеі Рыгораўны Герасіменка (1911 г.н., в. Парэчча), які быў адноўлены аматарскім аб’яднаннем «Пунсовыя ветразі» і прадстаўлены на Другой Падляскай бяседзе (Польша). Там жа Ніна Гламбоцкая прадэман-стравала і сваё ўменне пячы вясельны каравай.Увогуле можна сказаць, што вясковыя бібліятэкары з’яўляюцца асноў-нымі захавальнікамі і транслятарамі народнай прозы, дзіцячага фальклору, каляндарных і сямейна-абрадавых традыцый. Работа па зборы, вывучэнні і прапагандзе народных традыцый – справа нялёгкая. Гэта аснова выхавання ў чалавека нераўнадушных адносін да народнай спадчыны і лёсу малой радзімы.
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(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ ЯК СРОДАК ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ 
ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 

І ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВАКожны этнас вылучаецца сярод іншых сваёй непаўторнай і арыгінальнай духоўнай і матэрыяльнай культурай, сваім асаблівым гістарычным шляхам. І каб этнас захоўваўся, трэба захоўваць яго скарб – традыцыйнае мастацтва, гістарычную спадчыну. Веданне традыцый свайго народа, яго мінуўшчыны дазваляюць стварыць уласную карціну свету, знайсці сваю сцежку ў жыцці. Без пераемнасці традыцыйнай культуры, без авалодвання ведамі пра падзеі мінулага і пра ўклад жыцця продкаў этнас асуджаны на знікненне.Але як далучыць да вытокаў маладое пакаленне? Як паспрыяць фар-міраванню самасвядомасці? Як зрабіць скарбы мінуўшчыны даступнымі кожнаму? Усіх падлеткаў уцягнуць у працу фальклорных калектываў немаг-чыма, фестывалі традыцыйнай культуры таксама ніхто не стане ладзіць штотыднёва, а ў музеі апошні раз большасць падлеткаў была яшчэ ў малод-шым школьным узросце на класнай гадзіне.Данесці каштоўныя веды пра культурны скарб свайго народа да моладзі можа дапамагчы праца ў сацыяльных сетках. Сучасныя падлеткі – гэта прадстаўнікі «лічбавага пакалення» і сацыяльныя сеткі з’яўляюцца для іх звыклым асяроддзем, галоўнай крыніцай інфармацыі. Маладыя людзі паказваюць найбольшую медыяактыўнасць менавіта ў сацыяльных сетках. Новыя медыя дазваляюць моладзі вырашаць задачы камунікацыі, сувязі са светам і самавыяўлення. Моладзь успрымае Інтэрнэт-прастору як частку рэальнасці, дзе мяжа паміж віртуальным і сапраўдным знікае. Таму немаг-чыма распаўсюдзіць якую-небудзь ідэю, інфармацыю, працуючы толькі ў афлайн. Кожнае мерапрыемства, кожная грамадская ініцыятыва, творчая суполка павінна мець адлюстраванне ў сацыяльных сетках, каб ахапіць большую аўдыторыю і знайсці больш прыхільнікаў.Сацыяльныя медыя можна выкарыстоўваць не толькі як сродак зносін і забаў, але і як сродак інфармавання, выхавання: з іх дапамогай магчыма неназойліва і даступна расказваць пра спадчыну беларускага народа. Уме-лая і правільная праца з сацыяльнымі сеткамі дазваляе зацікавіць найбольш творча настроеную моладзь, прыцягнуць яе да вывучэння сваіх каранёў.Да пераваг працы ў сацыяльных сетках варта аднесці агульнадаступ-насць матэрыялаў, інтэрактыўнасць, мультымедыйнасць. Інфармацыя пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, традыцыі перадаецца ў розных фор-мах: відэа, тэкст, фота. Адзначаецца вялікай нагляднасцю матэрыялаў, маг-чымасцю зваротнай сувязі. Аўдыторыя з’яўляецца не проста спажыўцом: 
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карыстальнікі могуць каменціраваць матэрыялы, задаваць пытанні, самі прапаноўваць тэмы і дзяліцца ўласнай інфармацыяй. Нефармальны дыялог, недакучлівая форма падачы інфармацыі прыцягваюць маладых людзей.У якасці пляцоўкі для папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Акцябрскага раёна я выбраў Instagram – мабільны дадатак для абмену фотаздымкамі і відэазапісамі з элементамі сацыяльнай сеткі. На гэтай плат-форме быў створаны краязнаўчы акаўнт «Рудабелка. Зямля тваіх продкаў» (@rudabelka1507). У ім публікуюцца тэматычныя матэрыялы ў выглядзе фотаздымкаў і відэазапісаў з лаканічным подпісам. Асвятляюцца тэмы фальклору, рамёстваў, гісторыі, выбітных асоб краю, прыродных багаццяў, мясцовага турызму.Карыстальнікі знаёмяцца з традыцыямі нашых продкаў, абрадамі і свя-тамі, танцамі і спевамі, народнымі прыкметамі і павер’ямі, асаблівасцямі традыцыйнага касцюма. У акаўнце расказваецца не толькі пра народнае мастацтва і побыт мінулых пакаленняў, а і пра гістарычныя падзеі, помнікі, пра людзей, якія прысвяцілі сябе служэнню роднаму краю, якімі ганарацца землякі.Праз stories – фотанататкі, якія захоўваюцца ў акаўнце на працягу сутак – аўдыторыя даведваецца пра даты народнага календара, падзеі, што адбываліся ў гэты дзень у мінулыя гады. Таксама ў stories робяцца анонсы выстаў Цэнтра гісторыі і культуры, што дазваляе аператыўна асвятляць культурныя мерапрыемствы, узняць колькасць іх наведвальнікаў.Для падрыхтоўкі публікацый выкарыстоўваюцца зборнікі фестываля «Берагіня» розных гадоў, кніга «Памяць. Акцябрскі раён», матэрыялы Цэн-тра гісторыі і культуры, матэрыялы з уласнага архіва і самастойных экспе-дыцый, іншых адкрытых крыніц.Каб далучыць да краязнаўчай работы больш маладых людзей, право-дзяцца конкурсы сярод падпісчыкаў «Гісторыя майго жыцця» (фота з сямей-ных альбомаў і гісторыя роду), «Месца маёй сілы» (фотаздымкі і аповяд пра любімыя месцы раёна). Улетку бягучага года плануецца правесці афлайн-вандроўку па знікаючых вёсках раёна, каб захаваць памяць пра населеныя пункты, якія хутка не будуць пазначаны на карце.Вялікая ўвага надаецца і рэкламе рэспубліканскага фестывалю фальк-лорнага мастацтва «Берагіня». Публікуюцца афішы, фотарэпартажы з фестываляў мінулых гадоў, у stories – цікавыя факты пра фестываль. Дзя-куючы старонцы «Рудабелка. Зямля тваіх продкаў» ў Instagram фестываль нарэшце заявіў пра сябе ў сацыяльных сетках на ўвесь свет.За невялікі перыяд на акаўнт падпісалася больш за 200 чалавек рознага ўзросту, што з’яўляецца добрым вынікам для рэгіянальнага тэматычнага акаўнта. Колькасць падпісчыкаў стала павялічваецца. Стварэнне акаўнта «Рудабелка. Зямля тваіх продкаў» зрабілася важнай падзеяй у медыясферы Акцябрскага, бо дагэтуль у рэгіёне новыя медыя былі развіты слаба.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 131Такім чынам, праца ў сацыяльных сетках дазваляе ўсебакова асвятляць тэму гісторыка-культурных каштоўнасцей роднага краю, далучыць да вывучэння традыцый моладзь, прыцягнуць увагу да свайго, роднага. Выра-шэнне праблемы пераемнасці народнага мастацтва, мудрасці продкаў мне бачыцца ў суіснаванні традыцыйнага этнавыхавання (заняткі ў фальклор-ных калектывах, краязнаўчых гуртках, правядзенне фестываляў і конкурсаў) і работы ў анлайн-прасторы (стварэнне і эфектыўнае вядзенне тэматыч-ных старонак і акаўнтаў у сацыяльных сетках, відэаблогаў, квэстаў).
Павел  ЯЦІН

(аг. Рассвет, Акцябрскі раён)

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ УЧАЩИХСЯИзменения последних лет в социально-экономической жизни страны и общественном сознании вынуждают общество опираться на то, что устоя-лось, не искажено временем, имеет ценность не для одного, двух, а для десятков поколений людей, т. е. искать опору в краеведческих знаниях, в лучших традициях прошлого, в своей природе.Краеведение как особая форма научно-познавательной и просветитель-ской деятельности давно уже стало органической частью отечественной науки, культуры и образования. Многие педагоги по-разному видят и оце-нивают роль и место краеведения в образовательно-воспитательном про-цессе школы, в результате чего сложились две основные формы школьного краеведения: программное и внеклассное. Они не противоречат друг другу, часто взаимосвязаны, позволяя учащимся получать краеведческие знания не только на уроке, но и при желании участвовать в практической краевед-ческой деятельности в процессе дополнительных занятий в школьных кра-еведческих объединениях по интересам, музеях, научных обществах. В основе краеведческой работы лежат поиск, дерзание, глубокий интерес к прошлому. Особенно важно и ценно, если изучением родного края зани-мается подрастающее поколение – граждане нашей страны, в чьих руках находится будущее Беларуси.Включение краеведческого исследования в систему школьного образо-вания отвечает интересам обучения детей, способствует формированию у учащихся доступного понимания и знаний об основных исторических категориях, социально-экономических этапах развития страны. Краеведче-ское исследование является одним из источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания любви к нему и формирования граж-данственных понятий и навыков.
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Школьное краеведение находится в тесной связи с научным. Поэтому при организации образовательного процесса лучше непосредственное наблюдение, сравнительно-исторический анализ, описание событий, само-стоятельный поиск. Краеведческое исследование имеет и очень важную составляющую – приобретение знаний, самовыражение учащихся.Одной из таких форм работы может стать краеведческий кружок. Подоб-ные виды организации работы с учащимися проводятся на протяжении всего времени их пребывания в школе. Однако классные и информацион-ные часы в рамках своей специфики направлены исключительно на ту про-грамму, которую выработал классный руководитель. Работа по изучению родного края не является первоочередной. Тем самым, на общешкольном уровне организация работы по изучению культуры и истории родного края теряет свою стратегическую направленность и нарушает правила беспре-рывности обучения. Подобную проблему может исправить наличие на базе учреждения образования объединения по интересам краеведческой направ ленности. Такая организация внеучебной деятельности сможет выстроить целенаправленную работу учащихся по изучению своей малой родины. Краеведение как вид познавательной деятельности поможет уча-щимся расширить свои знания и по общешкольным предметам, таким как белорусская литература, история Беларуси, география, биология, обще-ствоведение. На воспитательном уровне познания себя, своих предков, вовлеченность учащихся в историю того, что их окружает, придаст тот импульс понимания общечеловеческих процессов, когда из малого зарож-дается великое. Подобная познавательная деятельность позволит стать молодым гражданам достойными представителями белорусского народа.В ГУО «Рассветовская средняя школа» с 2017 г. существует объединение по интересам «Шлях». В основу его деятельности заложено комплексное, на уровне микроистории, изучение родной деревни и её уроженцев. Микрои-стория как явление появилось не так давно, в 1970 г. в Италии. Но получило большое распространение в современной постмодернистской историче-ской науке. Тем самым, всеобъемлющее изучение таких небольших насе-лённых пунктов ставит наше объединение на уровень не только как попу-ляризаторов истории и культуры, но и исследователей. Принцип повторного открытия является неотъемлемой частью изучения общественных наук, что даёт нам проследить генетическую преемственность прошлого с насто-ящим. Тем самым учащиеся получают положительный опыт как первоот-крывателей и популяризаторов научных знаний на локальном уровне, так и делают первый шаг в большее понимание мира, который нас окружает.Хоть данное объединение существует не так давно, нам удалось проде-лать небольшую работу в рамках изучения как родной деревни, так и Октябрьского района. Первым таким шагом стало выступление с докла-дом на областном краеведческом форуме педагогических работников 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 133«Инновации в краеведческой работе в учреждениях образования», прохо-дившем 13–14 января 2017 г. в г. Гомеле по теме «Изучение истории род-ного края через памятники археологии Октябрьского района», что и стало первым шагом для проведения системной работы краеведческой направ-ленности в ГУО «Рассветовская средняя школа». После этого в мае 2017 г. была совершена разведывательная экспедиция по поиску и изучению памятников археологии в д. Романищи, местной легенды об упавшем немецком или советском самолёте времён Великой Отечественной войны, и поиск захоронений немецких солдат. Эти первые действия и заинтересо-ванность учащихся дали толчок к формированию объединения по интере-сам «Шлях», которое и стало действовать в 2017/2018 учебном году в нашей школе. Своё название оно получило от своей основной цели, поставленной перед объединением, т.к. слово «шлях» с древнегреческого языка перево-дится как «метод», тем самым символизируя систематичность и целена-правленность нашей работы.Основная форма деятельности учащихся направлена на практическую составляющую, но одна практика не может действовать сама по себе, чем вызовет эффект «слепого кота». Поэтому перед каждой задачей проводится «ликбез» по теме нашей работы. Так, в первой четверти 2017/2018 учеб-ного года началось составление топонимической карты местности. При этом учащимся была проведена лекция по основам ономастики, которая даёт поле для использования теоретических знаний на практике. Выявле-ние этимологии названия улиц и ближайших населённых пунктов ставит перед участниками теоретические задачи, которые можно разрешать в «кабинетных условиях». После этого проводится полевая работа по сбору топонимов и интерпретации названий частей местности, окружающих деревню. К примеру, откуда пошло названия местности «Маркова гора» и т.п. Это позволяет активизировать мыслительную деятельность учащихся к давно устоявшемуся названию и по-другому взглянуть на родные места. В продолжение этой работы составляется вручную карта аг. Рассвет, в мас-штабе 1:50 с точным нанесением всех объектов и «народных названий». В продолжение темы ономастики идёт уже классическое составление «родоводов», но с тем фактором, что каждому участнику предлагается обду-мать происхождение своей фамилии, не используя дополнительных мате-риалов. Это позволяет проводить совместные «мозговые штурмы», что не даёт возможности получить ответ в готовом виде. Помимо этого, была изучена литература, посвященная нашей деревне, которая имеется в мест-ной библиотеке (такие повести как «Сцяжына да людзей» В. Шырко и «Недзе баліць ля сэрца» В. Супрунчука). Они посвящены легендарному руководителю колхоза им. Ленина С. С. Карагедову. Кроме этого, В. Шырко подробно описал быт людей нашего населённого пункта в конце 70-х и 80-х гг. XX в.
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В качестве подведения итогов за первое полугодие работы объединения по интересам «Шлях» состоялось мероприятие по выявлению лучшей крае-ведческой команды нашей школы, где нужно было проявить свои творче-ские и интеллектуальные способности в таком виде состязания, как «лите-ратурное представление», используя только местных авторов. Так, учащаяся 10 класса Наталья Боровая представила стихи своего отца Сергея Борового из сборника «Моменты на своём пути», которая как библиографическая редкость существует в единственном экземпляре. Оппонентом ей высту-пил учащийся 6 класса Стас Максимов с детскими стихами своего дедушки Николая Метлицкого из сборника «Няправільныя санкі». Таким образом, стоит отметить, что культурная жизнь происходит вокруг нас, и далеко за ней идти не надо. Второй этап состязаний заключался в том, чтобы каждая команда представила багаж теоретических знаний о том районе, где они проживают на основе конкурса «Своя игра» в категориях «Улица родной деревни», «География», «История», «Культура», «Личности». И в заверше-ние индивидуальные выступления участников в рамках «Исторической лаборатории», где им предлагалось примерить на себе роль специалистов по краеведению разных профилей: картограф, этнограф, историк, реклам-ный агент и художник.Помимо изучения прошлого краеведение исследует ту социо-хозяй-ственную общность, которая сложилась из прошлого в настоящем. Так, в рамках экскурсии на хозяйственные предприятия аг. Рассвет были посе-щены основные предприятия, направленные на реальный сектор эконо-мики: молочно-товарная ферма ОАО «Мойсеевка», Рассветовское лесниче-ство и мастерская сельскохозяйственной техники.Первой апробацией полученного опыта стала подготовка доклада уча-щейся 9 класса Ксении Расюк для Гомельской областной научно-прак-тической конференции учащихся «Поиск» по социально-гуманитарному направлению в 2017 г. на тему «Партизанская борьба в Рудобельской воло-сти Бобруйского уезда (1917-1920 гг. )». В финал областного конкурса нам выйти не удалось, однако это только первый шаг для дальнейшей работы по изучению истории Октябрьского района с научным прицелом. Кроме того, были налажены контакты в 2017 г. с одним из старейших обществен-ных объединений Беларуси «Белорусским добровольным обществом охраны памятников истории и культуры» и лично с его главой А. В. Астапо-вичем.Это только первые шаги, которые нам удалось пройти на пути к созда-нию краеведческого объединения по интересам. В педагогическом плане надо проделать очень много, а главное полностью вовлечь учащихся в пред-стающую работу. Это основная составляющая, которая станет опорой для дальнейшей деятельности нашего объединения по интересам «Шлях».



Раздзел  ІІІ.ВУСНАЯ НАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ І ЭТНАПЕДАГОГІКА

Таццяна  ВАЛОДЗІНА
(г. Мінск)

КАПРЫЗЫ: 
ПАМІЖ НАРОДНАЙ МЕДЫЦЫНАЙ І ПЕДАГОГІКАЙСфера дзяцінства да цяперашняга часу ўсё яшчэ захоўвае архаічныя ўяўленні. З міфалагічных вобразаў і вераванняў складваецца стракатая, займальная і ў той жа час надзвычай глыбокая ў сваіх падтэкстах карціна дзіцячых гульняў, песень, калыханак і г.д. На сёння сфера дзяцінства ўжо як пераважна забаўляльны сегмент традыцыйнай культуры разам з тым уклю-чае першапачаткова прагматычны комплекс, звязаны з захаваннем здароўя немаўляці. Нават цяпер, апошнія дзесяцігоддзі, падчас экспедыцый запіс-ваецца мноства апавяданняў аб рытуальна-магічных практыках па збаўленні дзіцяці ад той ці іншай спецыфічнай, адсутнай у медыцынскіх даведніках хваробы. Асаблівая ўвага да гэтай сферы ў цэлым зразумелая і натуральная – клопат пра здароўе дарагога маленькага чалавечка, які яшчэ не ўмее растлумачыць свой стан, накладваецца на міфалагічныя ўяўленні пра дзіця як істоту, што не цалкам яшчэ належыць свету чалаве-чага і культурнага. У любым выпадку ў этыялогіі, апісанні сімптаматыкі і рытуальнай тэрапіі захоўваецца шэраг архаічных мадэляў.У народным маўленні слова капрызны мае шырокі спектр адценняў зна-чэння, сярод якіх «спешчаны», «гарэзлівы», «празмерна рухомы», «непа-слухмяны» і г.д. Аб’яднаць іх можа толькі паказанне на пэўныя ненар-матыўныя, адрозныя ад звычайных паводзіны перш за ўсё дзіцяці.Сучасная літаратура па педагогіцы ці псіхалогіі вызначае капрызы як пазбаўленыя разумных падставаў дзеянні, накіраваныя галоўным чынам на тое, каб аказаць супраціўленне патрабаванням старэйшых і настойваць на сваіх уласных жаданнях; як правіла, суправаджаюцца адмоўнымі эмацыянальнымі рэакцыямі (крык, плач) і ўзбуджэннем. У медыцынскіх даведніках асобны артыкул з такім найменнем проста адсутнічае, а самі 
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капрызы ўзгадваюцца толькі як факультатыўныя сімптомы пры розных дзіцячых захворваннях. Разам з тым у традыцыйным светаразуменні любое адхіленне ад нормы, як у знешнім вобліку, так і ў паводзінах, кваліфікуецца як рэпліка засветаў, дысгармонія, якая прыводзіць да агульнага растрой-ства арганізма і ўспрымаецца як паталагічны, хваравіты стан. Дыялектная гаворка і вызначае капрызы, упіры перш за ўсё як хваробу – «Дзіцёнак хварея 
ўпірымі» [1, c. 461], наўпрост не звязаную з асаблівасцямі характару або выхавання.Найбольш распаўсюджаныя абазначэнні гэтай немачы ў беларусаў – 
капрызы, наравы, натуркі, упіры, урáгі, карады. Калі ў больш шырокім разуменні гэтыя тэрміны могуць быць прымяняльныя і да апісання паводзінаў дарослых, то як хвароба капрызы вызначаюцца толькі ў дачы-ненні да дзіцяці – зыходзячы з сучасных класіфікацый – дашкольнага ўзросту. Шэраг назваў прыводзяць В. Болбас і І. Сычова: «Дзіцячым капрызам даюць шматлікія азначэнні: «конозліву», «конозіцца», «конозобіцца». У значэнні капрызіць ужываюцца таксама «мікіціцца», «рэмза», «рэмзаць», «румзы папусціць», «хімороды строіць», «хімарадзіць». Збалаваных дзяцей называлі: «маза», «мазаны»; «мазёпа», «мазліву», «мазун», «мазуха», «мазюка». Адпа-ведна «мазацца», «мазаць». Непаслухмянасць, свавольства характарызуюцца словам «распуста», адпаведна «распуснік», «распусніца». «Дурыць», «дурыць голаў» – дзіцячыя капрызы, неразумныя просьбы; «раздурнае» – распешча-нае дзіця» [2, c. 150]. У Беларусі рытуальныя спосабы пазбаўлення ад капрызлівых паводзінаў добра памятаюць, а часам і карыстаюцца імі і зараз.У кантэксце ўніверсальнага разумення хваробы як пранікнення ў цела чалавека хваробатворнага дэмана капрызы разумеюцца як засяленне ў цельца дзіцяці пэўных шкоданосных істотаў. Кваліфікаванне капрызаў як асобных міфалагічных персанажаў не ўяўляецца магчымым, актуальная толькі іх функцыянальная характарыстыка: выклікаць у дзіцяці неадэкват-ныя паводзіны, якія суправаджаюцца плачам, гневам, непаслухмянасцю і г.д. Дэманалагічны складнік аказаўся актуальным і ў датычным хваробы тэрміналагічным радзе. На Лепельшчыне захоўваецца абазначэнне хваробы 
урáг, адпаведна урáгаваць «капрызнічаць»; урáглівы «капрызны». Тэрмін-дэмонім ураг, урагі (параўн. вораг), які выкарыстоўваецца ў форме як адзінкавага, так і множнага ліку: «Буду ўрагі палаць, каб іх век не знаць!» [3, c. 134], сваёй унутранай формай актуалізуе ідэю гвалтоўнага і шкоданос-нага пранікнення ў цела.У дыялектнай гаворцы беларусаў шырока распаўсюджаныя харак-тарыстыкі капрызнага дзіцяці, унутраная форма якіх знаходзіць прамыя адпаведнікі і ў сістэме дэмонімаў: ушацкае вачапор < магчыма, праз дэры-ваты тыпу Ванцыпар ад Люцыфер; усходне-беларускае нікыяньнік «капры-зуля» і «нячысты дух», параўнайце окаянный; гомельскае дзяцінец і нават прама пінскае беси сидят «пра гарэзлівае, непаслухмянае дзіця».



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 137Пазбаўленне ад капрызаў у рэчышчы ўспрымання іх як хваробы мерка-вала не выхаваўчыя мерапрыемствы і ўжо тым больш не маралізатарства, а радыкальныя медыцынскія працэдуры. Этыялогія немачы, якая часта зводзілася да з’яўлення ў целе шкоданоснай існасці, меркавала яе выда-ленне і выгнанне. Адсюль прэдыкат  выгнаць  у тэрміналагічна-ўстойлі-вых абазначэннях народна-медыцынскіх маніпуляцый: «…усё карёжыцца, плачыць, етыя капрізы нада чым-небудзь выганяць» [1, c. 221]; «Выганяли 
карады дзеркачом. Патрепать, шоб карады вышли: «Идите на сухии лясы, на жолтыи пяски»1; «Бяруць дубец тонкі, аджаруць, аджаруць, тыя наравы 
выганяюць»2. Заключаная ў гэтых тэрмінах семантыка адпавядае і агульнай скіраванасці акцыянальнага складніка рытуала – біцця, сцябання.Народны тэрапеўтычны рытуал пазбаўлення ад капрызаў у найбольш агульным выглядзе можна прадставіць наступным чынам: хворае дзіця змяшчалі ў надзелены медыятыўнай семантыкай локус і сцябалі яго спе-цыяльна падрыхтаванымі дубчыкамі. Магічны эфект працэдуры ўзмацняе перш за ўсё акцэнтацыя рытуальнай прасторы. У абсалютнай большасці запісаў рытуальнае дзеянне разгортваецца каля парога хаты. На парог кла-дуць хворае дзіця, у асобных выпадках галавой да выхада, да сеняў, што ўзмацняе вектарнасць выгнання хваробы. У залежнасці ад наступнага рыту-альнага кроку за парог выкідваецца альбо атрыбут абраду альбо выда-ляецца самое дзіця – «ад капрызаў, пасадзіўшы ў печ першы хлеб, дзіця са дзяць на парог, лупяць яго венікам, а потым, пасадзіўшы на хлебную лапату, часова выкідваюць за дзверы» [4, c. 141]. Паказальна, зваротнае вяр-танне ўжо вылечанага дзіцяці з мэтаю рытуальнага зацвярджэння дасягну-тага стану афармляецца ў знакава насычанае дзеянне – ад «урагоў» выно-сяць дзіця на двор і потым заносяць яго ў хату, перадаючы па чарзе з рук у рукі праз тры парогі [3, c. 134]. З сучасных запісаў гл.: «Эта называецца упіры. Упіры. Ну дык гавораць, будта бы ад парога начынаюць этага дзіцёнка да абразоў во так во галавой куляць. Эта ўпіры»3.Прадметны рад рытуалу зусім просты і надзвычай устойлівы, як па гарызанталі (у арэальным пашырэнні), так і ў вертыкальным – часавым – аспекце. Гэта вядомы ўсюды і да гэтага часу дубец, найбольш вядомая пры-лада ўздзеяння на маленькага чалавека. Атрыбутыка дубца можа быць як неістотнай для дадзенага рытуалу, так і строга вызначанай. Гэта – абвіслая галінка бярозы, часам падкрэслена – праз вуліцу («Ад упіроў, вот вісіць 1 Палескі архіў Інстытута славяназнаўства: зап. у 1982 г. А. Лебедзева ў в. Дубраўка Добрушскага р-на Гомельскай вобл. ад Еўдакіі Іва наўны Данільчанка, 1912 г.н.2 Зап. у 2002 г. Т. Валодзіна і Т. Пшонка ў в. Вялікі Поўсвіж Лепельскага р-на Віцебскай вобл. ад Марыі Ісакаўны Івановай, 1933 г.н. 3 Зап. у 2009 г. Т. Валодзіна ў в. Сцёпы Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці ад Кацярыны Васільеўны Жураўлёвай, 1934 г.н. Калі далей збіральнік не назы-ваецца, запіс Т. Валодзінай.
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бяроза цераз вуліцу, цераз сцежку. Нада от той пасцібаць, што абвісшая»1), ці галінка, якая вісіць, надломленая, на кустах побач з дарогай [3, c. 134]. «Як парюцца ў бані венік, нада той венік разабраць і найці такую ветачку, катора трі, штоб трі сучкі было і етым нада сьцебануць і раз, і другі, разікі трі. Больна не, а сьцебаеш»2. У Чавускім раёне піры высякалі, як і уцін або крылішчы. «Брык сярод вуліцы: А-я-яй! Рукамі, нагамі дрігае, крічыць. Піры выганяем. Піры нада высякаць. Галень, каторы бяз лісьця, ім сцябаем гэтага дзяцёнка, а тады паперясякуць, на перяхросную дарогу насілі. Піры называецца»3.Вербальная характарыстыка гэтай народна-медыцынскай працэдуры можа быць скандэнсаваная ў формуле: «Вітка б’ець, а касцей не ўломіць, 
а злосць успакоіць[5, c. 315] альбо прадстаўляць сабою рытуальны дыялог, тыповы для аналагічных рытуальных практык пры іншых захворваннях: паклаўшы дзіця на парозе хаты галавою да выхада, б’юць яго розгаю, а хтосьці іншы ў гэты час пытаецца: «Каго б’еш?» – «Урага б’ю.» – «Бі не яго (гэта значыць дзіця), але ўрага!» – адказваюць на гэта тройчы [3, c. 134]. У любым разе сцёбанне – гэта не пакаранне як сродак педагогікі, але меды-цынская магічная акцыя, што суправаджаецца ў тым ліку замовамі: «Дзіцёнак капрізьнічаець, становіцца злым, нервным, не нравіцца яму нічога. Эта і ёсь прітча. Лазінка адна не вылечыць, нада прігаваріваць»4.Другі неабходны складнік дадзенага рытуалу – наступныя маніпуляцыі з розгай, галінкай. У адным выпадку такая галінка пасля «аперацыі» заста-валася ў хаце, прычым на строга вызначаным месцы – пад папярэчнай баль-кай, якая мае ў семіятычнай структуры жылля адпаведнае значэнне. У іншым, скандэнсаваўшы ў сабе хваробу, – розга знішчалася ці выдалялася ў «чужую» прастору: «Ад капрызаў розачку вывіхнеш і пасцёбаіш, а тады с п а л і ц ь»5; «…паля біцця тую розгу в ы к і н у ц ь за акно» [3, c. 134]. У асоб-ных варыянтах своеасаблівым «двайніком» дзіцяці станавіўся венік, калі менавіта венік, а не дзіця клалі на парог і секлі. Локус жа выдалення ўвабраўшага ў сябе капрызы веніка – ростані – тыповы ў народна-меды-цынскай практыцы.У структуры рытуальнай прасторы праз сваё межавае становішча да ростаняў прыраўноўваецца «сметнік», які традыцыйна ўспрымаецца як уза-1 Зап. у в. Ваславова Ушацкага р-на Віцебскай вобл. ад Валянціны Іванаўны Бумага, 1933 г.н.2 Зап. у 2011 г. Т. Валодзіна і У. Лобач у г.п. Гарадок Віцебскай вобласці ад Яўгеніі Фёдараўны Дзям’яненка, 1936 г.н.3 Зап. у 2006 г. у в. Галавенчыцы Чавускага р-на Магілёўскай вобл. ад Валян-ціны Іосіфаўны Копелевай, 1937 г.н. 4 Зап. у 2013 г. у в. Цітаўка Клімавіцкага раёна Магілёўскай вобл. ад Соф'і Мікітаўны Багачовай, 1941 г.н.5 Зап. у 2001 г. Т. Валодзіна і Т. Пшонка ў в. Окана Лепельскага р-на Віцебскай вобл. ад Варвары Сямёнаўны Крыцкай, 1921 г.н.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 139коненая прастора прысутнасці іншасвету ў сістэме сялянскай сялібы, як найбольш відавочны медыятыўны локус, месца, асабліва пазначанае навед-ваннем душаў продкаў. У сістэме жылля сінонімам сметніку выступае менавіта парог, цэнтральны локус рытуалаў «выгнання капрызаў», што падкрэсліваецца і ўзаемным перасячэннем гэтых локусаў у рытуалах: «Бабка атхадила дитёнка от упироў: на смятьтищи повозила на качарьге и веникым пастибала» [6, c. 940]; ад капрызаў на прасціне, разасланай пася-род хаты, садзяць дзіця, змятаюць на яго адусюль смецце, потым выносяць прасціню разам з дзіцем на «сметнік» і выкідваюць [3, c. 134]. Актуалізацыя рытуальнай прасторы ў дадзеных медыцынскіх практыках падкрэслівае не толькі пераходны характар выздараўлення (=перахода ад хваробы да здароўя), але і актуалізуе сацыяльнае станаўленне маленькага чалавека.І яшчэ цікавыя арыгінальныя вузкалакальныя запісы памежнай сферы між народнай педагогікай і медыцынай: «Вот сваруцца мужык і з жонкай. А яна дзіця будзя дзяржаць, вот ён і станець хворы. Цераз чатыры ножкі стала накрыж перанімаюць так і так, а вада стаіць на стале. Тады гэту ваду цераз клямку пералівае і ўсё»1, «Есьлі маць дзяржыць рабёнка на руках і сцапіліся з мужыком ругацца. Лепі палажы дзіцёнка на краваць, а з ім хочаш біся, хочаш ругайся, но толька не чэраз дзіця. Эта і ёсь супоры. Тады нада каб мужык і з жонкай за рукі ўзяліся, а хто-та трэцьці цераз іхнія рукі дзіця перанімаў. Ад супор. Плачыць, крычыць, яму везьдзе коле, плоха яму»2. «Эта як бровы. Кажуць, чартапуд у цябе, дык зразаюць, ці карове ці чала-веку. Кажуць, волас вырвем табе, у цябе чартапуд расьце. Як злосны чала-век, кажуць, эта чартапуды. Дык у каня ў нас быў, сто працэнтаў, уверава-ласа я, дзе бровы, чартапуды парасьлі, такі дурны быў конь. Сколькі яго не бі, усёрна не пойдзе рабіць то, што не захоча. – <І ў чалавека бываюць такія 
чартапуды?> – І ў чалавека. Кажуць, ну што, чартапуды напалі. На брывах такія растуць во ўверх»3.У народных медыцынскіх рытуалах дамінуюць ідэі выгнання з цела шко-даноснай існасці і вяртання першапачатковай цэласнасці. Аднесенасць капрызаў да сферы дзяцінства ўзмацняе семантыку пераходнасці, пашырыўшы яе і на сацыяльныя сегменты рэчаіснасці, калі пераадоленне падобнай немачы станавілася яшчэ адной прыступкай на шляху ўзрастання маленькага чалавека. Даследаванне этнакультурнага тэксту капрызаў даз-валяе яшчэ раз удакладніць канцэпцыю хваробы ў традыцыйным светаразуменні беларусаў, калі паводзіны ненарматыўныя, асацыяльныя, 

1 Зап. у 2012 г. у в. Любушаны Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці ад Зінаіды Міхайлаўны Карэн, 1930 г.н.2 Зап. у 2012 г. у в. Глухі Ток Бярэзінскага раёна Мінскай вобласці ад Надзеі Іосіфаўны Зяневіч, 1933 г.н.3 Зап. у 2010 г. у в. Баранава Старадарожскага раёна Мінскай вобласці ад Марыі Пятроўны Усік, 1930 г.н.
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якія суправаджаюцца неадэкватнымі эмацыянальнымі ўспляскамі, успры-маюцца як паталогія ўсяго арганізма і прыпісваюцца перш за ўсё ўздзеянню дэмана. Адпаведна, суб’екта, які дазваляе сабе такія паводзіны, трэба лячыць, яго стан павінен быць рытуальна адкарэктаваны і падпарадкаваны сацыяльным нарматыўным рэгулятарам. Правілы народнай педагогікі пад-ключаюцца з падрастаннем маленькага чалавечка і носяць найперш прафілактычны характар. У крытычныя ж моманты на першае месца выходзіць народнамедыцынская працэдура.

1.  Бялькевіч, І. К. Краёвы слоўнік усходняй Магілёўшчыны / І. К. Бялькевіч. – Мінск, 1970. – 512 с.2.  Болбас, В. С. Народная педагогіка Мазырскага Палесся / В. С. Болбас, І. С. Сычова. – Мазыр : Белы Вецер, 2012. – 246 с.3.  Wereńko, F. Przyczynek do lecznictwa ludowego / F. Wereńko // Materiały anrtopologiczno-archeologiczne i etnograficzne. – Kraków. – T. 1. – S. 99–229.4.  Зеленин, Д. К. Описание рукописей Ученого Архива Императорского Рус-ского Географического Общества / Д. К. Зеленин. – Прага, 1914. – Т. 1. – 1483 с.5.  Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. 1. – Мінск, 1986. – 512 с.6.  Добровольский, В. Н. Смоленский областной словарь / В. Н. Доброволь-ский. – Смоленск : Тип. П. А. Силина, 1914. – 1022 с.
Людміла  ВЫРВІЧ

(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ ПРЫКАЗКІ І ПРЫМАЎКІ 
ЯК ВАЖНЫ СРОДАК ВЫХАВАННЯ 

Ў НАРОДНАЙ ПЕДАГОГІЦЫБеларусы здаўна вялікае значэнне надавалі стварэнню сям’і. Лічылася, што гэта справа няпростая, вельмі адказная. У народзе яшчэ ў час дашлюб-ных адносін ставіліся вялікія патрабаванні ў выбары пары: «Любі Якава ды 
не ўсякага», «Як абы-які, дык лепш ніякі», «З гультаём жаніцца – лепей 
утапіцца», «Жонку бяры не на год, а на век», «Не той харош, што тварам 
прыгож, а той харош, што на справу гож», «Не бяда, што чорна, абы была 
праворна», «Выбірай жонку не вачамі, а вушамі», «Не глядзі бела, абы рабоча 
была», «Шукай жонку не на ігрышчы, а на ржышчы», «Не шукай красаты, 
а шукай дабраты». Перш за ўсё звярталася ўвага не на знешнія вартасці, а ўнутраныя: працавітасць, увішнасць, дабрыню. Немалаважная якасць для дзяўчыны – яе дзявочая годнасць: «Чэсць дзявочае шчасце беражэ», «Чым 
дзяўчына стражэй, тым яна прыгажэй і даражэй». Вельмі важным у выбары пары былі пачуцці, каханне, узаемная згода: «Без пары няма кахання», «Без 
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сонейка свету не быць, без мілага нельга жыць», «Хто палюбіць, той 
і прыгалубіць», «Хоць у шалашы абы мілы да душы», «Няхай мяне той чапае, 
хто каханне ў сэрцы мае». Небеспадстаўна лічыцца, што на каханні і працы трымаецца наша псіхалагічная раўнавага і здароўе.Для многіх беларускіх сем’яў характэрны добразычлівыя, шчырыя адносіны ў сям’і, бо толькі згода і лад ствараюць тую атмасферу, у якой павінна расці сапраўднае выхаванае дзіця. Народная педагогіка сцвярджае: «Сам бог рад, калі ў сям’і лад», «Згода лепша, як нязгода», «Там, дзе згода, 
заўсёды лепшая прырода», «Згода будуе, нязгода руйнуе», «Нашто клад, калі 
ў сям’і лад», «Лепш драўляная згода, чым залатая сварка», «Дзе няма згоды, 
там няма ладу», «Знаемся ў дому, знаемся і ў людзях», «Дзе дружна, там 
і хлеб», «Уся сям’я ўмесце, і душа на месце», «Тут і я, тут і жонка мая, тут 
і мае дзеці, люба паглядзеці».Здаўна для беларускіх сем’яў характэрным было мець шмат дзяцей. У сем’ях выхоўвалася па пяць, шэсць, а то і болей гадаванцаў. Такая сям’я лічылася нармальнай, паўнацэннай. У народзе казалі: «Многа дзяцей – многа 
клопату, але і радасці шмат», «Дзеці маючы хоць бедна жыву, але весялюся», 
«Багат Аўдзей – поўна хата дзяцей», «Адно дзіця, то так, як жадно, а двое – 
палова дзіцяці, трое дзяцей – гэта ўжо дзіця цэлае». Дзеці лічацца галоўнай каштоўнасцю, багаццем у сям’і. І дзе іх многа, там асабліва выхоўваецца ўзаемная згода, дапамога, клопат, выручка.Але дзеці – гэта яшчэ і вялікая адказнасць за іх лёс, за іх выхаванне, буду-чыню. Выхаванне дзяцей патрабавала ад бацькоў цярплівасці, мудрасці, ведання жыцця. Аб складанасцях і адказнасці выхавання народная педагогіка сцвярджае: «Хто дзяцей мае, няхай павучае», «Дзетак не родзяць, 
а робяць», «Дзіцяці трэба наравіць», «Пускаць на свет лёгка, ды на ногі 
ставіць цяжка», «Малыя дзеткі – рукі баляць, вялікія – сэрца баліць», «Умеў 
дзіця радзіць, умей і вучыць».У народзе заўважана. Што выхоўваць дзяцей карысна ў раннім узросце. Бо менавіта ў дзяцінстве фарміруецца характар, закладваюцца асновы маральнасці. Прыказкі і прымаўкі сцвярджаюць: «Не навучыў слухаць 
маленькім, не паслухае, калі барада вырасце», «Тады дзяцей вучаць, як каля 
лаўкі ходзяць», «Да пяці год пястуй, як яечка, з сямі пасі, як авечку, тады 
выйдзе на чалавечка», «Змоладу прыўчаць трэба», «Гні дзераўца, пакуль 
гнецца», «Вучы дзіця, калі яно ўпоперак, а не ўдоўж».У сялянскіх сем’ях беларусаў існавала строгая сістэма выхавання. Даўнім звычаем было выхоўваць у дзяцей паважлівыя адносіны да бацькоў. Галоўным у сям’і лічыўся бацька. Менавіта ён нёс як матэрыяльную, так і маральную адказнасць за ўсіх яе членаў, быў строгім, а падчас і суровым выхавальнікам. Прыказкі і прымаўкі сцвярджаюць важнасць ролі бацькі ў сям’і: «Не навучыў бацька, не навучыць і дзядзька» , «Не навучыў бацька, дык 
навучыць гора», «Не біў бацька сына малога, дык ён яго старога», «Дзеці 
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балуюцца ад мацінага блінца, а разумеюць ад бацькавага слаўца», «Не слухаў 
тата – паслухаеш ката», «Добрага бацькі – добрыя дзеці, ліхога – ліхія», 
«Што робіць воўк, тое ваўчаня», «Калі бацька рыбак, то і сын у воду пагля-
дае», «Аднаго бацькі дзеці», «Які дуб, такі і тын, які бацька, такі і сын», «Свой 
бацька пасварыцца і пашкадуе», «Бацькава сэрца адходлівае».Бацька быў не толькі галоўным выхавальнікам сваіх дзяцей, ён перш за ўсё высока цаніўся жонкай: «За сокалам і жонка сакаліца», «За добрым 
кустом трава зелянее, за добрым мужам жонка маладзее», «Баба без мужа, 
як калёсы без каня», «Двор без гаспадара плача».Любоў і павага да маці – пачуццё святое. Нельга на свеце параўнаць любові маці да сваіх дзяцей, бо ўсялякая іншая любоў будзе непараўнальна слабаю. Нікому на свеце не дадзена так прадбачыць, прадчуць, як гэта да дзена маці. Паміж маці і яе дзіцём схаваны нейкія таемныя, нябачныя струны, дзякуючы якім кожная болька, няўдача дзіцяці болем аддаецца ў яе сэрцы, а перамога ўспрымаецца як вялікая падзея ўласнага жыцця. Народ-ная мудрасць склала нямала твораў, прысвечаных маці. Прыказкі і прымаўкі выхоўваюць у дзяцей пачуццё асаблівай цеплыні і пяшчотнасці да маці, падкрэсліваючы неабходнасць яе асобы ў жыцці чалавека: «Пры сонейку 
цёпла, пры мамачцы добра», «У сваёй маткі ўсе дзеці гладкі», «Другой маткі 
не знойдзеш», «Як дзіцятка плача, у маці сэрца ад жалю скача», «Кожная 
матка не вораг свайго дзіця», «Без маткі не шчаслівыя дзеці», «Маці сама не 
з’есць, а дзіця накорміць», «Без маткі і сонца не грэе», «Маміна крыло і ў мароз 
цёплае», «Матчына малітва з дна мора дастане», «Нет лучшай дружачкі, як 
родная матка», «Ніхто дзецям так не паспагадае, як родная матка», 
«Птушка рада вясне, а дзіця маці», «Матчыны рукі заўсёды мяккія», «Ніхто 
столькі жалю не мае, як родная матка», «Міла тая дарожачка, кудою маці 
хадзіла», «Беражы маці, яна не будзе век целяпаці», «Маці то і да пекла 
патрапіць», «У каго матка, у таго і галоўка гладка».Варта адзначыць мастацкія прыёмы, што вылучаюцца ў прыказках. Прыём паралелізму: пры мамачцы добра, як пры сонейку, дзіця так ра дуецца маці, як птушка вясне; гіпербала: матчына малітва можа вярнуць з марскога дна. Маці – і лепшая сяброўка, а тая дарожка да роднага дому, да маці на ўсё жыццё застаецца мілейшай.Такія прыказкі і прымаўкі адлюстроўваюць бацькоўскі і мацярынскі аўтарытэт, фарміруюць у дзіцяці асобу, выхоўваюць любоў і павагу да самых блізкіх і дарагіх людзей.Выхаванне ў дзіцяці маральнасці немагчыма без выхавання ў іх пашаны, паважлівых і клапатлівых адносін да старэйшых, бабуль, дзядуль, асабліва, калі тыя жывуць побач, разам. Вялікі рускі педагог В. А. Сухамлінскі пісаў: «Старасць не можа быць шчасцем. Старасць можа быць толькі спакоем ці 
бядою. Спакоем яна застанецца тады, калі яе паважаюць. Бядою яе робяць 
забыццё і адзіноцтва». Этнограф П. В. Шэйн, апісваючы быт беларускага 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 143народа ў дарэвалюцыйны час, гаварыў: «Да старэйшых гадалі, як да суседзяў, 
сяляне нашы, як раней, так і цяпер заўсёды ставіліся і ставяцца з павагаю». Менавіта ў людзей старэйшага пакалення выпрацаваны багаты жыццёвы вопыт, веданне жыццёвай праўды, народная мудрасць. Слухаць павучанні старэйшых – вучыцца жыццю. Прыказкі і прымаўкі вучаць: «Паважай ста-
рэйшых, бо сам стары будзеш», «Старога блюдзі для парадку», «Падсадзі дзя-
дулю на печ, цябе ўнукі падсадзяць», «Старшых і ў пекле шануюць», «Дзе 
стары варчыць, малады памаўчыць», «Стары, кажуць, змуста, ды без яго 
ў двары пуста», «Стары гаворыць-гародзіць, ды на праўду выходзіць», «Што 
кажа стары на глум, бяры, малады, на вум», «Стары з пуцця не звядзець», 
«Стары Ерамей усіх разумней», «Стары вол баразны не псуе».Чалавек заўсёды імкнуўся да ўдасканалення. Стаць лепшым – стаць пры-гажэй духоўна. Народная педагогіка выхоўвала лепшыя чалавечыя якасці, садзейнічала маральнаму ўдасканаленню. Найгалоўнейшыя маральныя якасці беларуса: працавітасць, праўдзівасць, дабрыня, сумленнасць, сціп-ласць, усведамленне ўласнай годнасці. Гэта тое, што сапраўды робіць чала-века прыгожым, добрым, ласкавым, чулым. Людзі нараджаюцца для працы і ўдасканальваюцца яны ў працы. Беларусы добра разумелі важнасць працы. Яе непазбежнасць. Сама прырода, у якой жыў беларус, – непраходныя лясы, балоты – рабіла яго фізічна дужым, цягавітым, вынослівым. Бо каб жыць у такіх умовах, трэба было працаваць. Пра ролю працы, яе неабходнасці ў народзе гаварылі: «Работа і поіць, і корміць», «Без працы няма шчасця», 
«Хто любіць трудзіцца, таму без працы не сядзіцца», «Вось на свеце як бывае, 
хто працуе, той і мае», «Бог труды любіць», «Праца нікога не крыўдзіць», 
«Хто працуе, таму і шанцуе», «Дзела дзелу вучыць», «Што цяжка здабыта, 
тое будзе доўга жыта», «Чым цяжэй. Тым даражэй», «Праца і сіла горы звер-
нуць», «Усё жывое трудзіцца», «Шчырая праца мазалёвая», «Работай ад зары 
да зары – не будзеш жыць за долю, а за мазалі», «Гора і труд усё ператрут», 
«Без працы нечага й хлеба шукаць», «Людзі без дзялоў не бываюць». «Праца 
і рукі – моцныя зарукі».Па сваёй прыродзе ўсе людзі валодаюць амаль аднолькавымі працоўнымі якасцямі. Але ў жыцці адны робяць лепш, другія горш. Працоўныя якасці выхоўваюцца ў сямейным калектыве. Асабліва важна сфарміраваць шчы-рыя адносіны да працы ў дзяцінстве, як кажуць у народзе, «змоладу»: «Хто 
змоладу працуе, той на старасць пануе», «Што чалавек змоладу запрацуе, 
тое на старасць як знойдзе». Любая работа прынясе карысць, калі выконва-ецца яна з ахвотаю, з задавальненнем. У народзе кажуць: «Працуй і смак 
чуй», «Прымусовая работа цяжкая», «Добра рабі, добра і будзе», «Была б 
ахвота, дык будзе і работа», «Працуеш і смаку не чуеш», «Рукі да работы, ногі 
да ахвоты, а галава да ўсяго».Беларус адказна ставіўся да працы. Любая работа павінна выконвацца якасна, акуратна, своечасова»: «Хоць памалу, абы добра», «Лучча мала, ды 
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харашо», «Добра рабі, добра і будзе», «Бобра не бобра, абы зрабіў добра», 
«Добра зрабіць – не ў далоні пляскаць», «Рабі так, каб сабак не дражніць 
і людзей не смяшыць», «Як робіш, так і маеш», «Кожная работа сваю пару 
мае», «Назаўтра не адкладвай», «Адклад не йдзе ў лад», «Адкладвай бяз дзелле, 
ды не адкладвай работай», «Сягоння зрабі – назаўтра як знойдзеш», «Адзін 
дзень варты трох для таго, хто робіць усё ў пару», «Адзін дзень гайда – а год 
бяда», «Хто зявае, той ваду сярбае». Народ з павагаю ставіцца да тых, хто любіць працу, шануе яе. Бо па тым, як зроблена справа, народ судзіць пра чалавека, відавочны яго іншыя чалавечыя якасці, бачацца адносіны да жыцця. Толькі працавітыя, дбайныя, руплівыя карысталіся асаблівым аўтарытэтам. У народзе казалі: «Добра працуеш – павагу маеш», «Дзе справа, 
там і слава», «Хто не ляніцца, той справай сваёй ганарыцца», «Добрае дзела 
само сябе хваліць», «Добрая слава далёка чуваць».Беларус любіць смачна паесці. Здаўна адчувалася ў яго павага да ўсяго таго, што знаходзілася на стале, як да здабытку цяжкай працы. У народзе заўважана цікавая акалічнасць: адносіны да працы вызначаліся і па тым, як чалавек есць, як паводзіць сябе за сталом. Прыказкі і прымаўкі сцвяр-джаюць: «Як хто есць, так той і робіць», «Па ядзе работніка пазнаюць», 
«Хто мала есць, той кепска робіць», «Якая скібка, такая і сілка», «Хто не 
есць, той і не робіць», «Якая яда, такая хвала», «Хто борзда есць, той борзда 
робіць».Народная педагогіка выхоўвала пачуццё працавітасці не толькі шляхам усхвалення гэтай якасці, паказваючы вартасць, неабходнасць працы ў жыцці народа. Вялікае выхаваўчае значэнне ў асуджэнні тых, хто не хоча працаваць, не імкнецца да працы. Лянота, гультайства, марнатраўства, няўмельства – непрыймальныя якасці для беларуса-працаўніка: «Праца-
ваць не любім – чалавекам не будзем», «Лень жуе чалавека, як іржа жалеза», 
«Гультай горш камкі», «Трудна таму жыць, хто ад работы бяжыць». «Пач-
нём ляніцца – будзем з торбай валачыцца», «Хто не працуе, той і не мацуе», 
«Гультайства губіць чалавека», «Гультай ды лянота – два браты», «Гуль-
таю заўсёды свята», «Лодыру і ў летні дзень холадна», «На яду мастак, а на 
работу сяк-так», «Прыйшла рында жыта жаць, забылася сярпа ўзяць», «Хто 
работу робіць, а хто варон ловіць», «Не спяшайся языком, а спяшайся дзе-
лам», «Славамі сюды-туды, а на справе – нікуды», «Слоў мяшок – а спраў на 
вяршок», «Гультай і сядзець стамляецца», «Вучы гультая не молатам, 
а голадам», «У няўмекі рукі калекі», «Чым сяк-так, то лепш ніяк», «Абы з рук 
збыць», «Адкладвай бяздзелле, ды не адкладвай работы».Ад самага нараджэння і да смерці чалавек жыве ў свеце, дзе пануе дабро і зло. Ідэі дабра ўваходзяць у сэрца з таго самага моманту, калі чалавек пачынае ўсведамляць. Пяшчотная ўсмешка і ласкавае слова маці, суровы позірк і строгі наказ бацькі, атмасфера дабрыні і заклапочанасці, якая ак ружае дзіця ў дзяцінстве – усё фарміруе лепшыя маральныя якасці 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 145ў характары. Выхаванне дабрыні спрыяе выхаванню чуласці да чужой бяды, сардэчнай тонкасці, пяшчотнасці. Толькі ў здольнасці быць добрым, чулым, велікадушным праяўляецца сапраўдная духоўная сіла. Гэтыя якасці з’яўляюцца вартасцю беларускай душы. Іх выхоўваюць беларускія прыказкі і прымаўкі: «Сам добры – людзі добрыя», «Шчыраму і Бог дапамагае», «Шчы-
раму сэрцу і чужая болька баліць», «Да харошага ўсё прыстае», «Харошы 
чалавек адразу відаць», «Добраму ўсюды добра», «У добрага чалавека заўсёды 
многа добрых людзей», «Добры чалавек і жывёлу пашкадуе», «Добры нікога 
кепска асуджаць не будзе», «Жыглівага чалавека ў няшчасці пазнаеш», «Благі 
абразіць, а добры разважыць ды яшчэ і парадзіць», «Зробіш ліхое, і душа не на 
месцы», «Свайго сэрца ўкалупнуў бы добраму чалавеку, каб мог», «Добрыя 
вочы дыму не баяцца», «Сэрца не камень», «Нічога, што рукі чорныя, абы 
душа была чыстая». Народная мудрасць выхоўвае спагадлівым, чулым 
адносінам адно да другога, уменню адчуваць побач з сабою чалавека, разу-
мець яго душу: «Спагадай свет трымаецца», «Хлеб еш і другому дай, сам 
пад’еў і другому спагадай», «Спагадай людзям, то і табе паспагадаюць».Але ў жыцці сустракаюцца выпадкі раўнадушных адносінаў да чужога гора, да слабых, безабаронных. Душэўная чэрствасць нараджае жорсткасць. А жорсткасць – гэта душэўная слепата і слабасць. Прыказкі і прымаўкі асу-джаюць эгаізм, індывідуалізм, раўнадушша: «Дай, божа мне, а другому – не», 
«Абы сабе добра, а там хоць трава не расці», «Мая хата з краю», «Наша дзела 
чужое», «Гэта мне ані баліць, а ні свярбіць», «Што тваё, тое маё, а што 
майго, то табе не да таго», «Ён любіць сам сябе», і то адзін раз у год», 
«Ні к богу, ні к людзям», «Не мае бога ў сэрцы», «У ліхога бортніка горкі мёд», 
«Не варт таго, святая зямля насіла», «Няхай не будзе ні мне, ні табе».У беларускіх прыказках і прымаўках знайшлі адлюстраванне божыя запаветы, на якіх трымаецца чалавечае сумленне: «Любі другога, як сябе 
самога», «Не чыні таго другім, што сабе не люба», «Не крадзь і не плач», 
«Шануй бацьку з маткай, другіх не знойдзеш», «Жыві з аднэю, дай чэсна», 
«Хто сумленне мае, той чужога не чапае», «Сяброўствам трэба даражыць», 
«Сапраўднага сябра за грошы не купіш».Здаўна выхоўвалася ў беларусаў пачуццё калектывізму. І ў мінулым, і зараз у выпадку неабходнасці беларусы ішлі на дапамогу адзін аднаму, вяскоўцам, суседзям, сваякам, адгукаліся на чужую бяду. З даўніх часоў у нас захаваліся такія словы як грамада, талака, сябрына. Гэтая народная з’ява захавалася ў фальклоры. Прыказкі і прымаўкі сцвярджаюць: «Грамада – 
вялікі чалавек», «Моцны статак чарадою, а людзі грамадою», «Людзі без 
людзей быць не могуць», «Ідзе грамада, і я туда», «Ідзі з людзьмі, то не 
згубішся», «Там добра рада, дзе шчыра парада», «Што ў людзях вядзецца, то 
і ў нас не мінецца», «Абы бог ды добрыя людзі, то ўсё добра будзе», «З галавой 
не жыць, а з добрымі людзьмі», «Праз людзі выходзяць на людзі», «Рада 
з людзьмі ніколі не шкодзіць», «Людзі людзям патрэбныя».
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Для беларускай душы характэрна мяккасць, далікатнасць, паэтычнасць, глыбокадумнасць. З дзяцінства ў дзіцяці выхоўваюцца дабрадушнасць, лагоднасць, добразычлівасць, ветлівасць, павагу, няпомслівасць. Якасці, якія робяць асобу культурнай і высакароднай. Вартасцю беларускай душы была гасціннасць, пашана да добрых людзей: «Госць у дом – бог у дом», «Хоць 

я не багат, а гасцям рад», «Хата гасцямі багата», «Хлеба-солі не жалей: 
добраму для добрасці, а злому – для злосці», «Госці пазваны – і пасцелі пас-
ланы», «Пашлі, бог, гасцей, і хазяін будзе свяцей», «Прысядзь, госцем будзеш», 
«Паздароў, божа, гасцей, каб ездзілі часцей», «Пакуль пірагі не спякліся, гас-
цей зваць не суліся».Народная педагогіка выхоўвала павагу да тых, хто жыве побач, у добрым суседстве. Нездарма ж у народзе кажуць: «Не мяняй бліжняга суседа на даль-
няга роднага брата: к брату роднаму не пабягіш, када табе што нужна, 
а к бліжняму суседу». Па-гэтаму прыказкі і прымаўкі выхоўваюць добрасу-седства: «У суседстве жыць – адзін другому служыць», «Добры сусед як 
сытны абед», «Блізкі сусед лепш дальняй радні», «І дружба, і забава – сусед-
ская справа». Па-гэтаму добрым суседам трэба даражыць: «Не купі двара, 
а купі суседа», «Бліжняга суседа пасадзі ўпярод усіх», «І ў радасці, і ў бядзе 
добрыя суседзі побач».Вялікая каштоўнасць нашага свету – веды. Беларус заўсёды імкнуўся да ведаў. Менавіта веды дапамагаюць палепшыць жыццё, яны павышаюць маральнасць, культуру паводзін, робяць чалавека больш дасканалым. Веды даюць народу моц і непераможнасць. Яны з’яўляюцца вечным яго спадарожнікам на ўсё жыццё. У народзе казалі: «На навуцы свет стаіць», 
«Вучэнне свет, а невучэнне – цемра», «Вучэнню і дабру не будзе канца», «Чала-
веку з вучонасцю ўсюды дарога», «Навука – добрая штука», «Вучыцца заўсёды 
прыгадзіцца», «Не кручаны – не рамень, не ўчаны – не чалавек», «Дрэнныя 
тыя рукі, што не ведаюць ніякай навукі», «Чалавек невучоны, як тапор нета-
чоны», «Хто без навукі, той як бязрукі». Вялікая роля ў набыцці ведаў нале-жыць кнізе. Кніга – скарбніца ведаў. Выдатных думак, добрых парад. Народ-ная мудрасць вучыць: «Хто многа чытае, той многа знае», «Дзе розумам не 
дайду, тое ў кніжцы знайду», «Кніга – маленькае акенца, ды праз яго ўвесь 
свет відзён». Дасягненне ведаў – самы моцны стымул, які прымушае вучыцца, быць адукаваным, культурным, духоўна багатым чалавекам. Асабліва вялікае значэнне ведаў, набытых у юнацкія гады. Тое, чым чалавек авалодаў змоладу, у далейшым жыцці ў поўнай меры не набыць. У народзе заўважана: «Чаму змоладу навучышся, на старасць як знойдзеш», «Маладому 
навучыцца, старому не забыцца».Кожны чалавек, які належыць да старэйшага пакалення, з’яўляецца настаўнікам. Народная мудрасць выхоўвае любоў і павагу да тых, хто наву-чае. Настаўнік стварае чалавека. Ён аддае свае талент, веды, энергію дзеля таго, каб выхаваць лепшыя чалавечыя якасці. Прыказкі навучаюць: «Шануй 
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настаўніка лепей, як крамніка», «Да настаўніка павагу май», «Вучыся – не 
ляніся, а настаўніку пакланіся».Ва ўсе часы гістарычнага жыцця ў беларусаў выхоўвалася такая рыса, як шчырая любоў да зямлі, да роднага кутка. Беларусы моцна зжываюцца з тым месцам, дзе нарадзіліся. Гэта трапна адзначана ў класіка беларускай літаратуры Я. Коласа. Паэма «Новая зямля» пачынаецца радкамі: «Мой 
родны кут!... Як ты мне мілы… забыць цябе не маю сілы»; «О, край родны, 
край прыгожы! Мілы кут маіх дзядоў! Што мілей у свеце божым гэтых свет-
лых берагоў?!» (паэма «Сымон-музыка»). Вернасці народнай зямлі, баць-коўскай адданасці выхоўваюць вусная народная творчасць. Прыказкі і прымаўкі сцвярджаюць: «У родным краю, як у раю» , «Няма смачнейшай 
вадзіцы, як з роднай крыніцы», «Родная зямля маці – чужая – мачаха», «Уся-
кая сасна ў сваім бару шуміць», «У родным лесе і куст родны», «З роднага 
краю і варона міла», «У чужой старонцы не так свеціць і сонца».Беларус цяжка развітваецца з роднымі мясцінамі нават часова. Любоў да Радзімы праяўляецца ў прывязанасці да невялічкай радзімы, кавалачка зямлі, да свайго сяла, хаты, родных і блізкіх людзей. Асабліва відавочна гэта ў апошнія гады ў сувязі з экалагічнай катастрофай – Чарнобыльскай ава-рыяй. Людзі вяртаюцца ў родныя мясціны, нягледзячы на небяспечнасць жыцця там. Прывязанасці да роднай зямлі выхоўваюць беларускія прыказкі і прымаўкі: «Свет прайшла і назад вярнулася», «Што ні хата, то свой комін», 
«Той добры край, дзе хлеба акрай», «Мілей свая хатка, як чужая вёска», «Каб 
не быў пуп, закапаны тут, то жыў бы ў другім месцы», «Нідзе так, як удому», 
«Нідзе не шукай спраткі, як у сваёй хаткі», «Прыйшоў паміраць на сваю лаўку, 
бо дома смялей», «Ідзі ў родны край, бо там і пад елкаю рай», «Дзе маці 
радзіла, там і радзіма», «Там мне добра, дзе я прывык», «Баліць мая галава, 
што чужая старана», «На чужой старане і на печы холадна».Пачуццё любові да радзімы нарадзіла такія патрыятычныя пачуцці, як стойкасць, смеласць, адвагу, дзякуючы якім беларус заўсёды мужна абараняў сваю зямлю ад розных чужынцаў, якія імкнуліся заняволіць народ. Ніколі не стаў ён перад заваёўнікамі на калені. У беларускім нацыянальным харак-тары закладзена быць непераможным: «Смела ідзі ў бой – Радзіма стаіць за 
табой», «Смелага страх не возьме і вораг не паб’е», «Адвага гарады бярэ», 
«Бой прыгожы мужнасцю, а прыяцель дружнасцю», «Радзіме даў прысягу – за 
Радзіму касцьмі лягу»; «Не квапся, пане, на нашу зямлю, бо сваёй не ўбачыш», 
«Няма на свеце сілы, каб наш народ скарыла», «Мы нікога не баімся – сваёй 
сілай ганарымся», «Хто за Радзіму гарой, той сапраўды герой», «Фашыст 
бойкі, а салдат стойкі».Патрыятызм, шчырая любоў да сваёй айчыны не могуць нарадзіць варожасці да краін-суседзяў. Мяккі, добразычлівы беларускі народ не здатны на тое, каб прынесці бяду ў чужы дом. Беларусы, напэўна, як ніякі іншы народ здаўна захавалі ў сваёй душы нешта сваё, вартае, самабытнае, 
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непаўторнае, павагу да роднай зямлі, яе культуры, звычаяў, традыцый. І перш за ўсё, гэта самабытнае выхоўвала народная педагогіка. Таму вельмі важна, выхоўваючы маральна-этнічныя каштоўнасці, выкарыстоўваць ў культурна-выхаваўчым працэсе ідэі вусна-паэтычных твораў, ідэі народ-най педагогікі. Святлана  ГАЛАВАЧЭНКА

(аг. Рассвет, Акцябрскі раён)

АЖЫЦЦЯЎЛЕННЕ СУВЯЗІ ПАКАЛЕННЯЎ 
У ПРАЦЭСЕ АДРАДЖЭННЯ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВАБеларусь мае глыбокія карані і багатую спадчыну, якія з’яўляюцца най-больш каштоўнымі здабыткамі нацыі. Народныя казкі, паданні, песні, танцы, рамёствы адыгрывалі значную ролю ў жыцці беларусаў. Гістарычна склалася, што звычаі, погляды, святы і абрады, якія вызначаліся сваёй знач-насцю і неабходнасцю, перадаваліся з пакалення ў пакаленне і сталі звыклымі на ўзроўні грамадскай свядомасці. Усё гэта адносіцца да нацыя-нальных традыцый беларусаў.Няма духоўнай культуры там, дзе няма ўстойлівых народных традыцый. Перадача і замацаванне традыцыйнага мастацтва ажыццяўляюцца ў пра-цэсе калектыўнай творчасці, у сямейным выхаванні і прафесійнай сферы.Народныя традыцыі як сродак выхавання складваюць сацыяльную і педагогіка-псіхалагічную сістэму, якая накіравана на вырашэнне важных выхаваўчых задач. Пры гэтым вядучае месца займае народная творчасць і практычная дзейнасць дарослых разам з дзецьмі. У працэсе адраджэння нацыянальнай культуры ажыццяўляецца сувязь пакаленняў.Падбіраючы для працы з дзецьмі найбольш эфектыўную форму, метады і сродкі, трэба ўлічваць, што працэс фарміравання нацыянальнай сама-свядомасці доўгі і складаны і пачынаць яго трэба, перш за ўсё, з азнаям-лення з родным краем, непасрэдна ўключаючы сродкі вуснай народнай творчасці (казкі, прымаўкі, хуткамоўкі, гульні, песні).Яркую акрэсленую выхаваўчую накіраванасць маюць беларускія народ-ныя песні. Праз іх тэксты дзеці ўзбагачаюць уяўленні аб наваколлі, значна пашыраюць актыўны слоўнік. Праз песню дзеці знаёмяцца з лепшымі рысамі характару беларусаў: шчырасцю, чуласцю, сціпласцю. Фальклорная песня дапамагае развіццю эмацыянальнай сферы. Падрыхтоўвае да выка-нання пэўных сацыяльных роляў.Заняткі па азнаямленні дзяцей з вуснай народнай творчасцю праходзяць цікава, калі да іх далучаюцца носьбіты фальклору. На такіх занятках дзеці знаёмяцца з асаблівасцямі беларускай народнай музыкі, развучваюць беларускія танцы, спяваюць песні разам з людзьмі сталага ўзросту. Поспех 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 149засваення мастацкіх твораў залежыць ад таго, наколькі яны зразумелыя дзецям. Асаблівае месца займаюць песні, карагоды, гульні, якія дзеці вучаць для народных свят і абрадаў.Абрадаў амаль не стала, а дзе захаваліся, то вельмі адрозніваюцца ад старадаўніх звычаяў. Таму хочацца, каб вярнулася багатая культурная спад-чына нашых прадзедаў, каб сучасная моладзь ведала пра абрады і традыцыі, якія так бераглі нашы продкі. І не толькі ведала, але і паважала. З гэтай мэтай праводзіцца вялікая работа ва ўстановах культуры, каб адрадзіць культурную спадчыну і далучыць да яе шырокія слаі насельніцтва, прапа-гандаваць і папулярызаваць развіццё традыцыйнага мастацтва, павысіць ролю самадзейнай народнай творчасці і развіццё сацыяльна-грамадскай і культурна-забаўляльнай дзейнасці грамадзян.У апошні час усё больш настойліва звяртаецца ўвага на неабходнасць збірання і вывучэння лепшых дасягненняў народнага мастацтва.Нельга пераацаніць значнасць фальклорных экспедыцый у справе ажыц-цяўлення сувязі пакаленняў, калі збіраннем фальклора займаюцца дзеці разам з кіраўніком калектыву з мэтай фарміравання рэпертуару. Фальклор-ная экспедыцыя – найлепшая ўмова для самарэалізацыі аматара, для блізкага кантакта са старэйшым пакаленнем.Падчас экспедыцый для ўстанаўлення лепшага кантакта з носьбітамі фальклора добра б было завесці гутарку пра цікавыя падзеі з жыцця, аб сям’і. Такія гутаркі карысны не толькі для збірання матэрыялу аб выканаўцы. Яны ўзбагачаюць моладзь вопытам адносін з прадстаўнікамі старэйшага пакалення. Калі ж выканаўца вычарпаў свой рэпертуар, трэба прадоўжыць з ім гутарку на цікавую для носьбіта тэму. Так можна прыхіліць да сябе чалавека яшчэ болей.Лепей, канечне, сустракацца з носьбітамі фальклору не ў клубнай уста-нове, а ў звыклым для выканаўцы асяроддзі. Колькасць слухачоў таксама мае значэнне. Сталыя людзі больш актыўныя, калі слухачоў шмат, з’яўляецца жаданне выканаць лепей. І воклічы заахвочвання таксама вельмі важныя.Ва ўстановах культуры арганізуюць пасядзелкі, вячоркі, на якіх старэй-шае пакаленне ў гульнёвай форме дзеліцца жыццёвым і творчым вопытам. Падчас арганізацыі вольнага часу для людзей рознага ўзросту ўстановы культуры праводзяць вялікую работу па стварэнню і развіццю калектываў самадзейнага мастацтва.Сумесныя канцэрты – вынік творчай дзейнасці дарослых і дзяцей, ады-грываюць вялікую ролю ў прапагандзе народнага мастацтва. Гэтаму ж спрыяюць і конкурсы, агляды самадзейнага мастацтва, якія ў той жа час ставяць задачу зберажэння і адражэння традыцыйнага мастацтва, павы-шэння мастацкага ўзроўню выканальніцкага майстэрства.Сучасныя ўмовы жыцця прыводзяць усё да большай раз’яднанасці дзя-цей і бацькоў. Асноўную частку свайго часу дзеці праводзяць сярод 
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аднагодкаў. Але ж, з другога боку, застаецца жаданне дзяцей жыць ва ўзаемаразуменні і даверы з дарослымі. І гэтага не дасягнуць без адрад-жэння культурных традыцый. У сувязі з гэтым традыцыйную культуру неабходна адраджаць найперш усяго ў сям’і.У школах і ўстановах культуры ствараюцца музеі, самадзейныя фаль-клорныя калектывы. Гэта ўзбагачае дзяцей духоўна, знаёміць з гісторыяй продкаў, стварае асобую «традыцыйную» сферу для фарміравання адзіных інтарэсаў і сумеснай дзейнасці дзяцей і дарослых, спрыяе фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці і высокіх духоўных якасцей дзяцей.Традыцыі суправаджаюць чалавека ўсё жыццё, падтрымліваюць дух народа і не даюць нацыі загінуць. Пры іх страце народ губляе сваю нацыя-нальную адметнасць і гістарычную памяць.Традыцыйная спадчына жыла з беларусамі праз усе стагоддзі. У сучасны момант асабліва актуальнай ставіцца праблема захавання традыцый, якія забяспечаць развіццё і росквіт незалежнай Беларусі.

Ніна  ГЛАМБОЦКАЯ
(аг. Парэчча, Акцябрскі раён)

РОЛЯ І ЗНАЧЭННЕ БАЦЬКОЎ 
У ТРАДЫЦЫЙНЫМ ВЫХАВАННІ 

НА ПРЫКЛАДЗЕ РАДАВОДАЎ АГРАГАРАДКА ПАРЭЧЧАСям’я… Як гэта важна для кожнага чалавека. Спагада, дабрыня, чуласць – усе гэтыя якасці нараджаюцца менавіта ў сям’і. Як кажуць «Усе пачынаецца з сям’і». Колісь старыя людзі казал: «Якое дрэва, такі клін, які бацька – такі сын». І вось апіраючыся на гэтыя словы, я пастараюся апісаць на прыкладзе некалькіх радаводаў нашай вёскі ролю і значэнне бацькоў у традыцыйным выхаванні дзяцей.Галавой у сям’і быў бацька, бо ён лічыўся больш дужым, мужным, працавітым чалавекам. На яго плечы заўсёды лажылася цяжэйшая работа, а маці вяла хатнюю гаспадарку і выхоўвала дзяцей. Да бацькоў дзеці адносіліся з вялікай павагай. За сталом, на покуце, заўсёды сядзеў бацька, бо гэта месца пад абразамі лічылася самым пачэсным. Калі дзеці не слухаліся бацьку, ён мог іх пакараць, адлупіць. Раней казалі: «Калі не паможа кіў, то і не паможа і кій». Каб выхаваць дзяцей добрымі, працавітымі не трэба біць, а выхоўваць іх ласкай, дабрынёй, даверлівасцю. Як успамінаюць Нюра Уладзіміраўна і Анатолій Уладзіміравіч Касцюкевічы, якія зараз жывуць у г. Дзяржынску: «Мы ва ўсім дапамагалі бацькам. Дзяцей у нашай сям’і было чацвёра: тры сястры і я. Я больш дапамагаў працаваць бацьку, так як і сябе лічыў мужыком. Як трохі падрос, пасвіў коней, авечак, кароў. Асабліва 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 151спадабалася пасвіць ноччу коней, як кажуць «хадзіць у начное». Мне вельмі спадабалася пячы пячонікі ў попеле, яны былі смачныя, што і зараз здаецца адчуваеш іх смак на губах. А калі заснеш, бацька ніколі не сварыўся, а наад-варот стараўся ўкрыць мяне, прытуліць да сябе. Раніцай мы ўсе дзеці дапамагалі маці па гаспадарцы. Летам хадзілі ў лес, у ягады, у грыбы, палолі градкі. Увечары, калі ўладкаваліся спаць, перад сном мне заўсёды трэба было ўзяць маці за руку, а маці сядзела побач з намі на ложку: пела калы-ханку, або расказывала казку. Маці казала: «З дзецьмі заўсёды трэба быць ласкавымі, разважлівымі, умець з першых дзён разумець і слухаць іх». Наша маці была вельмі добрая, ласкавая. Яна нас ніколі не біла. Бывала, крутане за вуха. Помню такі выпадак. Захацелася мне варэння. Я ўзяў слоік і нясу з кладоўкі ў хату, а маці кажа: «Не нясі ўсю банку, цяжка. Накладі сабе ў місачку». Раней жа варэнне налівалі ў каструлі, у вёдры, але я не паслу-хаўся, зачапіўся за парог, ды і разбіў слоік з варэннем (а слоік быў 3-ох літровы). Маці мяне не набіла, але толькі сказала: «Ну што ты нарабіў? І сам не гам, і другому не дам. Помні». Вось як бывае. А якія наша матуля, Марыя Арцёмаўна, спявала нам калыханкі:
Гушкі-гушкі-гушкі,
Прыляцелі птушкі,
Селі на варотах,
У чырвоных ботах.
Сталі шчабятаці,
Каму боты даці?
Боты трэба даці
Малому дзіцяці.
А-а-а-а-а-а-а-а,
Або баю-баю-баю,
Не лажысь на краю,
Прыдзе шэранькі ваўчок,
Схопіць цябе за бачок.
Ты ваўчок к нам не хадзі
І дзяцятка не будзі.Мы заўсёды адчувалі матчын настрой, калі чулі яе спакойны голас, заўсёды спакойна засыналі. І яшчэ ў мяне былі дзве малодшыя сястрычкі. І я заўсёды любіў слухаць забаўлянкі:
Сарока-варона кашку варыла,
На прыпечку студзіла,
Дзетак карміла,
Гэтаму дала, гэтаму дала,
Гэтаму дала і гэтаму дала,
А гэтаму не дала.
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А ты мал,
Круп не драў,
У лес не хадзіў,
Дровы не рубіў,
Воду не насіў,
Кашку не варыў.
Вон адсюль, вон адсюль, вон адсюль.Ведала маці шмат песень, казак, лічылак. Мы вельмі любілі гуляць у жмуркі-хованкі. Пры гэтым лічылі лічылку, а хто заставаўся апошнім, той і жмурыўся:
Энікі, Бэнікі, елі варэнікі.
Энікі, Бэнікі клос.
Выйдзі зялёны матрос.

Чук,чук,чук, чукоў,
Налавіў дзед шчупакоў.
Налавіў іх два вядры,
Разбягайся хто куды.«А якія казкі расказвала матуля, – успамінае Нюра. – Нам вельмі спадаба-лася казка “Разумная дачка”, якую мы і цяпер расказваем сваім унукам. І яшчэ, наша матуля што б ні здарылася ніколі не выказвала свой дрэнны настрой. Яна заўсёды адносілася да нас з ласкай». Вось што ўспамінае сын Анатоль: «Я ўжо вырас вялікі, сабраўся жаніцца, прывёз да дому дзяўчыну, а як раз трэба было капаць бульбу. Мая дзяўчына была гарадская і не ўмела бульбу капаць. Дык мама кажа: “Дзеткі, а вы, нібыта ў гульню гуляйце, у даганялкі. Ты, Толік, капай-уцякай, а Людка будзе капаць – цябе даганяць”. Вось так мая Людміла і навучылася капаць бульбу. Маці абняла нас і ска-зала: “Ой дзеці, не трэба гневацца на мяне, як кажуць, “Разумнае цялятка дзве маткі ссе, а гордае не аднае”». Пра маці можна гаварыць шмат. Яна перажыла жах Вялікай Айчыннай вайны, была цікавай апавядальніцай. Нас заўсёды вучыла любіць свой родны дом, любіць бацькоў, паважаць і слухаць старэйшых. Як кажуць: «Бацькоўскае слова заўсёды нова. Яно і навука, яно і парука на ўсё жыццё», «Дома і салома ядома, а на чужыне тук стыне», «Хто сваіх бацькоў шануе, той і сваім дзецям добрую долю гатуе». Умела матуля і замовы розныя, і малітвы, якім навучылася ад маці, бабы Фядоры. Баба Фядора жыла разам з намі. Яна многа лячыла дзяцей, дарослых. А калі памерла, нам шаптала маці ды і не толькі нам. У вёсцы звалі маці не Марыяй Арцёмаўнай, а цётка Маруся. Так і казалі: «Пайду да цёткі Марусі». Часта маці лячыла нам спуд, удар. Вось «Госпаду Богу памалюся, Святой Прачы-стай пакланюся. Зоры-зараніцы, Божія памачніцы, памажыце рабе Божай (імя) спуд выгаварваць жаночы, мужчынскі, хлапечы, дзявочы, парабоцкі, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 153дзяціны, каціны, сабачы, парасячы, кароўі, гусіны, што б ён жывата не ташніў, сэрца не знабіў. Не я знаю, а сам Гасподзь Бог знае і мне памагае. Я словам, а Гасподзь Бог з помашчу».Але больш за ўсё маці лячыла нас ад удару, ад звіху: «Пер шым разам, леп-шым часам. Госпаду Богу памалюся, Святой Прачыстай маці пакланюся. Святая Прачыстая, прыступі, памажы. Ляціць воран з чужой стараны, сеў на варотах у чырвоных ботах, хацеў мора запаліць. Як жа мору не гарэць, а ў (імя) звіху, удары не балець» (пераказаць тры разы).Не магу не ўспомніць пра выхаванне дзяцей ў сям’і Рыгора Арцёмавіча і Марыі Рыгораўны Пугач. Рыгор Арцёмавіч працаваў у саўгасе брыга дзірам, Марыя Рыгораўна – у школе настаўніцай. Вялі вялікую хатнюю гаспа -дарку. Большая частка выхавання дзяцей легла на плечы маці, Марыі Рыго-раўны. Праўда, як дзеці былі яшчэ малыя, выхоўваць іх дапамагала бабуля Зіна. Як успамінае Марыя Рыгораўна: «Расла я ў вялікай сям’і: чатыры сястры і тры браты. Заўсёды з намі жыла матуля, бацькава маці. За сталом было весела. Бацька любіў гумар. Бабуля выхоўвала нас казкамі, прымаў-камі, песнямі. У хаце было поўна дзяцей, хоць і жылі бедна, але ніколі не абдзялілі ніводнага жабрака». Сама Марыя Рыгораўна выхоўвалася на каз-ках, прымаўках, добрым словам, так і дзяцей сваіх, Таццяну і Сяргея, выха-валі чулымі і працавітымі. Сяргей вырас, жаніўся і зараз жыве ў Бабруйску. Дачка Таццяна скончыла медыцынскае вучылішча, выйшла замуж і заста-лася ў сваёй вёсцы. Працуе Таццяна фельчарам у мясцовай бальніцы. Муж яе, працаваў настаўнікам у школе, але рана пайшоў з жыцця. Баба Маня, так завуць у вёсцы Марыю Рыгораўну, умее вельмі прыгожа вышываць, ведае шмат розных абрадавых песень, чаму і навучыла сваю дачку. Казка «Зязюля і вуж», якую ёй расказала бабуля Зінаіда Апанасаўна, і сёння пе раказвае гэту казку ўжо вялікім унукам, якую з захапленнем слухаюць пра чароўныя пераўтварэнні. Абрад «Вяселле» з успамінаў Марыі Рыгораўны надрукаваны ў зборніку «Берагіня» IV Рэспубліканскага фесты-валю фальк лорнага мастацтва (2006). Пеўчы дар, Марыя Рыгораўны атры-мала ў спадчыну ад сваіх бацькоў, якія цудоўна выконвалі беларускія народныя песні. Гэту любоў Марыя Рыгораўна передала сваёй дачцы Тац-цяне, з якой мы жывём на адным падворку. Народная песня для Таццяны – гэта стан яе душы. Ні адно вясковае, раённае свята не абыходзіца без яе чароўнага голасу. Яна заўсёды стараеца парадаваць землякоў добрай песняй.І наогул в. Парэчча славіцца сваімі майстрамі і майстрыхамі. Сярод іх: Ганна Грыдзюшка, Кацярына Курсевіч, Лідзія Касцюкевіч, Тамара Шуха-рэнка, Ніна Кавальчук і многія інш. Усе яны вучаць сваіх дзяцей і ўнукаў дабрыні, вучаць паважаць берагчы тое, что засталося ад бацькоў.Бацькі – пачатак усіх пачаткаў, апора і надзея, падтрымка ў горы і радасці. Любоў да маці закладзена ў нас самой прыродай. З горам і радасцю мы 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ154
звяртаем ся да сваіх матуль, бо яны гатовы ратаваць нас ад любога ня шчасця… Пакуль у нас ёсць маці, мы ў любым узросце застаемся маладымі. Таму, ой як трэба берагчу, шанаваць і любіць сваіх маці; не гаркату, а толькі радасць і кветкі прыносіць ім. Сям’я і толькі сям’я павінна выхоўваць сваіх дзяцей адпаведна традыцыям. А традыцыі ў сваю чаргу павінны вярнуцца ў беларускія семі’і. І мы ўсе павінны як мага больш садзейнічаць гэтаму.

Таццяна  КУХАРОНАК
(г. Мінск)

РОЛЯ БАЦЬКІ Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ СЯМ’І БЕЛАРУСАЎУ традыцыйнай культуры беларусаў бацька разам з маці падтрымлівалі пракрэатыўную функцыю сям’і, адказную за біялагічную бесперапыннасць грамадства, задавальненне патрэбнасці ў прадаўжэнні роду, а таксама эма-цыянальных патрэбаў мужа і жонкі ў бацькоўстве і мацярынстве. Баць-коўства з’яўляецца галоўнай мужчынскай ідэнтычнасцю, стрыжнем, неад’емнай складовай часткай традыцыйнага стэрэатыпа маскуліннасці [1, с. 135].Сваю ролю і бацькоўскія функцыі мужчына рэалізоўваў у сям’і. Толькі пасля нараджэння першага дзіцяці малады муж атрымліваў права назы-вацца мужчынам. У беларусаў лічылася, што бацька перадае дзіцяці асноўныя рысы: «Выліты бацька, копія бацька» – гаварылі пра дзіця, з твару і характарам вельмі падобнае на бацьку. Шматлікія народныя парэміі так-сама пацвярджаюць гэта меркаванне: «Які дуб – такі тын, які бацька – такі 
сын»; «Калі бацька рыбак – то й сын у ваду паглядае» і інш. [2, с. 187].Ужо ў час цяжарнасці сваёй жонкі, будучы бацька павінен быў сачыць за сваімі паводзінамі, прытрымлівацца пэўных традыцыйных абмежаванняў і забаронаў, каб не пашкодзіць свайму будучаму дзіцяці: «Варвáры – яны 
крывыя дужа, гавораць. На Варвары шыць, кажуць, ня можна, бо будуць 
пальцы рваць. Іголкаю шыць няльзя. Крывыя, значыць, няльзя нічога дзелаць, 
бо як сдзелаеш, то і скажацца. У нашай дзярэўні было: гнуў на якое-та свята, 
у Каляды, кажацца, палазы. Жонка была бярэменная, а ён дзелаў санкі і гнуў 
палазы. І радзілася дзевачка – ножкі былі назад завернуты. І тая дзевачка 
доўга ляжала ў бальніцы, больш года ляжала ў гіпсах. І ціпер яна прыхрам-
вае» (Марыя Сяргеенка, 1945 г.н., в. Хізаў, Кармянскі раён, Гомельская воб-
ласць. Запіс аўтара). У Віцебскай губерні муж павінен быў асцерагацца, каб не паламаць граблі ў руках цяжарнай жонкі, не сказаць дрэннае слова ў «дрэнную» хвіліну – інакш яе чакаюць цяжкія роды. На Палессі муж цяжар-най імкнуўся не гаварыць нецэнзурных слоў і не разбураць гнёздаў ласта-вак, каб іх дзіця не нарадзілася мёртвым [3, с. 27–28].



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 155Уключэнне нованароджанага ў сям’ю прадугледжвала перш за ўсё сімвалічнае прыняцце яго бацькам. Ён першым браў абмытае дзіця з рук павітухі ці падымаў яго з падлогі, перахрышчваў і аддаваў назад, асабліва гэта тычылася дзяўчынкі, як не надта пажаданай для бацькі. Сімвалічнае прыняцце дзіцяці бацькам ажыццяўлялася і апасродкавана, з дапамогай прадметаў адзення, якія яму належалі, мелі рэшткі яго поту: у іх загортвалі дзіця адразу пасля родаў або пасля першага купання [4, с. 31].У абавязкі бацькі ўваходзіла таксама арганізацыя наступнага рытуала сацыяльнай інтэграцыі дзіцяці – хрышчэння. Ён запрашаў у кумы, прый-шоўшы ў хату, паводле народных уяўленняў, не меў права садзіцца там на лаву/стул – інакш, лічылася, дзіця не будзе доўга хадзіць. На Беларусі ў абавязкі бацькі таксама ўваходзіла замена кумоў, калі папярэднія дзеці паміралі, на іншых («стрэчных», «збожжых», «спатыканых») кумоў: бацька нованароджанага раніцай у дзень хрэсьбін выходзіў на перакрыжаванне дарогі першых сустрэчных мужчыну і жанчыну запрашаў у кумы. Пасля вяртання з храма бацька зноў першым прымаў ад хросных новахрышчонае дзіця ў дом: хросныя бацькі аддавалі яму дзіця са словамі: «На табе тваё ражонае, а наша хрышчонае», або: «Дай Бог твайму сыну (дачцэ) стаяць так пад вянцом, як пад хрэстом». У беларусаў Віцебшчыны бацька, прыняўшы дзіця, клаў яго на некалькі хвілін на ганак, што называлася «асвяціць дзіця праз парог» [4, с. 58].У сімвалічным плане развіццё дзіцяці прадугледжвала аддаленне ад маці і далучэнне да бацькоўскіх каштоўнасцей. Праграмаванне ў хлопчыка рысаў будучага гаспадара, мужа, бацькі пачыналася з першых хвілін яго з’яўлення на свет. Пасля спавівання дзіцяці ў бацькоўскае адзенне наступным крокам станавілася яго ўкладванне ў люльку/калыску, якая асэнсоўвалася як спецыфічна «бацькоўскі» прадмет, паколькі менавіта бацька павінен быў яе зрабіць ці хаця б чыста сімвалічна прыкласці да яе руку – інакш, лічылася, дзіця не будзе яго паважаць. Бацька часцей за іншых сваякоў адыгрываў галоўную ролю ў абрадзе першага подстрыгу дзіцяці, асабліва хлопчыка, які здзяйсняўся пасля першага года жыцця немаўляці.Змена харчавання дзіцяці таксама ішла ад малака маці да ежы, у здабыванні якой роля бацькі была рашаючай – да хлеба, які на дзіцячай мове называўся «папкай», а ў гутарцы дарослых – «бацькам»: «Хлеб – усяму 
галава», «Хлеб-бацька над усім пануе» [2, с. 357]. У беларусаў і першы нажаты сноп новага ўраджаю называлі «гаспадар»: «Первы сноп зажаў і нада яго 
ў кут паставіць. Снапок у кутку – гаспадар, бо хлеб жа – гаспадар» (Вера 
Дашко, 1932 г.н., в. Касцяшы, Уздзенскі раён, Мінскай вобласці. Запіс аўтара).Найбольш тыповай у асяроддзі беларускіх сялян для ХІХ – пач. ХХ ст. была малая складаная сям’я, у якой налічвалася ад 3 да 12 дзяцей. У трады-цыйнай сям’і, дзе існавала вяршэнства мужа/бацькі, ён выступаў главой сям’і і яго голас быў рашаючым пры вырашэнні сямейных праблем, 
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дзякую чы сканцэнтраванню ў яго руках эканамічных рэсурсаў, а таксама жорсткаму замацаванню ўнутрысямейных роляў [5, с. 29–31]. Паводле народных уяўленняў, бацька – галава сям’і, на якім ляжала адказнасць за працяг імя і роду, за сям’ю і гаспадарку перад людзьмі і перад Богам. Устойлівая традыцыя аўтарытарнасці ўлады бацькі праяўлялася як ва ўзаемаадносінах мужа і жонкі, так і ў яго ўзаемаадносінах з дзецьмі, а так-сама абумоўлівала асаблівасці нацыянальнага стылю выхавання дзяцей у беларусаў. Дзеці звярталіся да роднага бацькі з дапамогай паважлівых і памяншальна-ласкальных слоў: «тата», «татусь», «татуля», «папа», 
«бацько», «бацюхна», «ацец» і інш. [5, с. 151–152].Бацька, гаспадар, будаваў дом для сваёй сям’і, які меў велізарнае зна-чэнне, супрацьпастаўляўся знешняму свету і таму з’яўляўся аб’ектам разна-стайных абрадаў, звычаяў, вераванняў, што грунтаваліся на ідэі непарыўнасці лёсу новага дома і лёсу сям’і, якая будзе ў ім жыць. Ён выбіраў месца для будаўніцтва хаты, час, нарыхтоўваў драўніну, выконваў пэўныя магічна-абрадавыя дзеянні пры закладцы дома, завяршэнні будаўніцтва, засяленні ў новы дом [5, с. 330–335].У традыцыйным грамадстве хатнія абавязкі былі строга размеркаваны паміж жанчынай і мужчынам: «Бацька касіў, араў, і дровы – гэта больш муж-
чынская работа. Мама сваё: мыла, пякла, печ паліла. А тата любіў грады 
паліваць, пад вечар і надта ж радзілі ў нас агуркі, дак усе з вёсак прыходзілі 
да нас агуркі купляць» (Ванда Галавач, 1946 г.н., в. Новыя Рубяжэвічы, 
Стаўбцоўскі раён, Мінская вобласць. Запіс аўтара); «Да, татусь ніколі ў нас 
бялізны з шафы ня ўзяў, нада, штоб яму мамуся падала. А ён малаціў, араў, 
упраўляўся па хазяйству» (Соф’я Камароўская, 1928 г.н., в. Мікалаеўшчына, 
Стаўбцоўскі раён, Мінская вобласць. Запіс аўтара). У вясковай сям’і такое раздзяленне працы існавала яшчэ ў пасляваенны час.У беларусаў галоўнай гордасцю бацькі былі сыны: «Дзе сыноў лава – там 
бацьку слава, дзе дачок лава – там матцы слава». Менавіта пад уплывам бацькі ў сыноў фарміраваліся і фарміруюцца мужчынскія якасці: мужнасць, спрыт, вынослівасць, настойлівасць, рашучасць, ініцыятыўнасць, пачуццё адказнасці, павага да маці, жанчыны, гатоўнасць абараняць іх. У адносінах да дачок бацька праяўляў значна большую мяккасць, чым да сыноў. Для дачкі ён увасабляў сабой набор мужчынскіх якасцей, на які яна арыентава-лася ў сваім далейшым жыцці. Улада бацькі была бязмежнай: менавіта бацька вырашаў, каго з сыноў аддаць у рэкруты, якім рамяством займацца сынам і г.д. У яго абавязкі ўваходзілі дапамога ў пабудове дома для сына, набыццё жывёлы, рэчаў і грошай для пасагу дачкі. Асабліва важнымі ўяўляліся рашэнні, звязаныя з пераходам дзяцей у новую ўзроставую групу. Менавіта бацька даваў дазвол хлопцу хадзіць на вячоркі, падбіраў яму няве-сту, бласлаўляў дзяцей на шлюб. Бацька актыўна ўдзельнічаў у падрыхтоўцы вяселля, ён мог быць адным са сватоў свайго сына: абмяркоўваў умовы 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 157заключэння шлюбу, вёў перамовы, наведваў дом будучай нявесткі і інш. На вяселлі сваёй дачкі, каб яна магла забрацца на воз, не наступаючы на кола, бацька падстаўляў ёй нагу, тым самым дадаткова забяспечваючы дачцэ ў будучым лёгкія роды.Роля бацькі як вышэйшага дысцыплінатара выяўлялася перш за ўсё ў тым, што ён сваёй уладай і аўтарытэтам мог спыняць любыя свавольствы і спрэчкі дзяцей: «Бацька ніколі на нас не крычаў, ніколі дзяцей не біў. Спа-
койна так гаварыў: “Дзеці, глядзеця, каб быў парадак. Дзеці, ідзеця ў людзі, 
глядзеця, каб хораша сябе вялі”. І мама так прыказвала скрозь. Мама наша 
была надта лагодная, добрая. Дак старэйшыя збіраюцца на вечарынку ісці 
і мне, малой, хочацца. Мама пускала, а тата не пускаў: “Няможна, шчэ малая”. 
А мне хочацца, хочацца, там жа танцы. Можа, толькі гадоў у сямнаццаць 
дзеўкам разрашалі на вечарынку ісці, а меншай мяне не пускаў бацька на 
танцы. Як вяселле дзе было ў вёсцы, то толькі дзе каля плоту можна было 
паглядзець, шчэ завідна, а вечарам не, не пускалі”» (Ванда Галавач, 1946 г.н., 
в. Новыя Рубяжэвічы, Стаўбцоўскі раён, Мінская вобласць. Запіс аўтара). Згодна са звычаёвым правам, дзеці ва ўсім павінны былі падпарадкоўвацца маці і бацьку: «На хутары жылі, нас было шэсцяра дзяцей. Бацькава слова 
было закон. Слухалі і бацьку, і маці» (Алена Шаўко, 1932 г.н., в. Баянаў, 
Петрыкаўскі раён, Гомельская вобласць. Запіс аўтара); «У бацькі свая 
работа: сякеру атладзіць, у граблі дзелаў зубы, малацілі ж тады дома, на 
таку, снапы паскладаюць у хлеў, малацілі, трэба зярно звеяць, ачысціць яго. 
То карову карміў, сечку рэзаў карове, усё па хазяйству дзелаў. На нас толькі 
гляне – мы шоўкавыя». «Бацькоў большую часць усе звалі на “ты”, а мы ўсё 
ўрэмя звалі папа і мама – на “Вы”. Бацькі вучылі, што красці стыдна, не нада 
плахімі славамі абзываць, нада слухаць бацькоў. Раней лазілі дзеці то 
ў яблыкі, то ў грушы, мама і папа ругаюцца: “Пойдзяця ў агарод у чый, буд-
зяця наказаны”. І папа вучыў нас, каб нідзе ня лазілі, нічога плахога не рабілі. 
Каб дзеда і бабку ўважалі, памагалі ім, мо вады прынесці, бабка ня можа. Біў 
нас рэдка» (Вера Дашко, 1932 г.н., в. Касцяшы, Уздзенскі раён, Мінская воб-
ласць. Запіс аўтара).Усе мужчыны звычайна ўмелі цяслярыць і навучалі гэтай справе сыноў, каб яны спачатку маглі зладзіць лаўку, стол, зэдлік і іншую простую мэблю для хаты, а затым збудаваць і абсталяваць гаспадарчыя пабудовы. У 13–14 гадоў бацькі вучылі сыноў выконваць больш складаную мужчын-скую работу: араць, баранаваць, касіць. Сялянская сям’я вымушана была, улічваючы ўзрост і фізічныя магчымасці дзяцей, выкарыстоўваць іх працу: «У нашай хаце ніхто нікога ня біў, мы бацькоў слухаліся. Малым кароў трэба 
было пасціць, травы нарваць і сушылі ж траву. Эта я помню, мне гадоў 6–7 
было, мы ежэднеўна пасцілі каровы, а прыгонім кароў, трэба ж яшчэ травы 
панадзіраць, каб сушыць было карове на зіму, у ягады хадзілі са збаночкамі, 
у грыбы хадзілі. Нам гаварылі што рабіць старшыя сёстры, вот Лёдзя, Зося, 
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дзядзі Казі дочкі, яны глядзелі нас малых, а іх бабуня глядзела, гадавала. Яна 
ўсю дзетвару сколькі магла за сабой вадзіла і да ўсяго прывучала, а ўжо, як 
мы малыя былі, нас старэйшыя глядзелі» (Браніслава Гурын, 1940 г.н., 
в. Новыя Рубяжэвічы, Стаўбцоўскі раён, Мінская вобласць. Запіс аўтара).Значэнне бацькоўства як інстытута выхавання змяняецца ў залежнасці ад сацыяльна-эканамічных, ідэалагічных і гістарычных умоў развіцця гра-мадства.

1. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65000 слоў / Бунчук І. М., Крыўко М. Н., Кудрэйка З. М. і інш. ; пад рэд. Судніка М. Р., Крыўко М. Н. ; Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. – 3-е выд. – Мінск : Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2002. – 783 с.2. Прыказкі і прымаўкі. У дзвюх кнігах / склад., сістэматызацыя тэкстаў, уступ. артыкул і камент. М. Я. Грынблата. – Мінск: Навука і тэхніка, 1976. Кн.2. – 1976. – 616 с.3. Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры белару саў / Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 140 с.4. Кухаронак, Т. І. Радзінныя звычаі і абрады беларусаў: Канец ХІХ – ХХ ст./ Т. І. Кухаронак. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 126 с.5. Беларусы. Т. 5. Сям’я / В. К. Бандарчык, Г. М. Курыловіч, Т. І. Кухаронак і інш.; рэдкал.: В. К. Бандарчык і інш.; Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальк-лору НАН Беларусі. – Мінск : Бел навука, 2001. – 375 с.
Таццяна  МАРОЗАВА

(г. Мінск)

СОВРЕМЕННОЕ ДЕТСКОЕ ФОЛЬКЛОРНОЕ ТВОРЧЕСТВОДетский фольклор – что это? Вероятно, сами дети, да и большинство нас, взрослых, даже не задумываются над тем, что, выбирая под считалочку ролевого в игре или тихонечко напевая ребенку колыбельную песенку, они являются носителями именно этого вида устного народного творчества – детского фольклора. Дети издавна учатся играм, считалкам, жеребьевкам в среде своих сверстников; взрослые перенимают колыбельные песенки и потешки от родных. Причем никто: ни дети, ни взрослые – не пред-принимают каких-то специальных усилий для того, чтобы запомнить эти произведения (например, записать их в тетрадь и потом повторять, чтобы не забыть). В нужный момент жизни они сами возникают из глубин памяти. Могут забываться точные слова или движения, но и ребенок, и взрослый, благодаря своей фантазии, способны их заменить близкими по значению или просто подходящими по ритму. В этом и заключается особенность не только детского, но и всего устного фольклорного творчества – 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 159в возможно сти вариативности, т. е. замены слов и даже целых фраз без ущерба для всего произведения. Как известно, в литературном произведе-нии при его прочтении наизусть это считалось бы грубой ошибкой.Во все времена произведения детского фольклора служили и для забавы, и для воспитания подрастающих чад. Детские загадки, стишки, игры, при-баутки, с одной стороны, отражали несложный детский мир, круг их инте-ресов и представлений, с другой – помогали ребенку/подростку узнавать окружающую его жизнь.Идут годы. Меняется мир вокруг. Что происходит с детским фольклором сейчас, в наше время, наполненное новыми экономическими и обществен-ными реалиями? Ученые, занимающиеся изучением фольклора – фолькло-ристы, попробовали выяснить, знают ли современные дети – городские и сельские – фольклорные произведения из детского репертуара. И вот что из этого получилось.Студентам 1-х курсов филологического факультета БГУ было предло-жено записать от детей и подростков в городах и селах Беларуси произве-дения детского фольклора. Это задание студенты-первокурсники выпол-няли во время прохождения обязательной учебной практики во время летних каникул. Как показали результаты записей, накопленные за 15 лет – с 2000 по 2015 гг. , – этот вид фольклорного творчества активно развива-ется. Причем детский фольклор города и деревни практически не отлича-ется друг от друга, несмотря на то, что долгое время в Беларуси деревня оставалась колыбелью духовных традиций нашего народа. И в деревне, и в городе дети играют и в традиционные, известные задолго до них, и в новые игры; загадывают как известные ранее, так и переделанные загадки. Иными словами, современные дети выражают в различных произ-ведениях детского фольклорного творчества то, что их окружает1. Напри-мер, «Точка, точка, запятая – вышла рожица крутая». Или другой пример:
Жила-была ёлочка,
Под ней сидел бандит
И ждал, пока Снегурочка
Притащит динамит.
И вот идет Снегурочка
И тащит динамит.
Еще одна секундочка –
И бомбочка взлетит.Наиболее популярными произведениями в детско-подростковой среде являются анекдоты. Сами дети все анекдоты разделяют на три группы: 

1 Здесь и далее приводятся примеры из фольклорного архива филологи-ческого факультета БГУ.
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«старые», «новые» и «анекдоты для придурков». «Старые» – это анекдоты, известные детям давно, с простым, по их же выражению, «детским» смыс-лом. Например, циклы анекдотов про «Вовочку», школу и взаимоотноше-ния с учителями, героев мультфильмов – кота Матроскина и почтальона Печкина, Винни-Пуха и Пятачка, Зайца и Волка из «Ну, погоди!» «Новыми» считаются анекдоты с более «взрослым», иногда грубоватым содержанием. К этой группе относятся циклы анекдотов про Чукчу, студенческую жизнь, военных, «новых русских», героев отечественных и зарубежных кинофиль-мов (Василия Ивановича и Петьку, Штирлица и Бормана, Человека-паука, Гарри Поттера) и компьютерных игр.«Анекдоты для придурков» больше всего популярны среди детей 8–12 лет и представляют собой короткие повествования, содержащие глу-пые или несуразные высказывания. Например: «Выходит Колобок из ванны 
и говорит: “Ой, черт! Забыл голову помыть!”» или «Лежит негр, загорает». Несмотря на всю современность, эти произведения можно назвать свое-образным продолжением народной традиции «путаницы»: раньше, чтобы научить ребенка отличать, например, зверей или птиц по их характерным звукам, взрослые специально «путали» звукоподражания кота и собаки, петуха и синицы. Ребенок распознавал несоответствие и «разоблачал» взрослых. Известный детский писатель Корней Чуковский называл подоб-ные произведения «лепыми нелепицами». А чтобы объяснить грубоватое название этого вида детских анекдотов – «для придурков», можно приве-сти высказывание все того же Корнея Чуковского: «Всякое отступление от нормы сильнее укрепляет ребенка в норме, и он еще выше оценивает свою твердую ориентацию в мире». Иными словами, «анекдоты для придурков» рассчитаны на детей, которые не смогут понять их смысл.«Перлы» – так называется второй по популярности вид детского совре-менного фольклорного творчества. Однако это не «чисто» детский фольк-лорный жанр. Под названием «маразмы» он давно известен в солдатской (армейской) среде. Поэтому не удивительно, что к перлам современные дети и подростки относят высказывания военного командира, содержащие лексические и грамматические ошибки. В результате создается образ глу-пого человека, не заметившего, что он сказал что-то «не то». Например: «Будете блудить – пущу ракету»; «Приклад нужно ставить на колено левой 
руки»; «Копать будем от забора и до обеда»; «Вы у меня в кишках по горло 
сидите»; «Запишите себе на ус»; «Что у вас нос красный, как огурец?».На третьем месте – популярные в детской среде полумистические произ-ведения – «страшилки» и «вызывания». Интерес детей к этим жанрам вполне объясним: их привлекает все сверхъестественное и непонятное, о чем они с самых ранних лет жизни узнают из волшебных сказок. По срав-нению с другими жанрами, «страшилки» и «вызывания» имеют важную особенность: дети обязательно соблюдают правила при рассказывании 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 161«страшилки» (если такие правила есть) или при «вызывании» какого-нибудь существа.«Страшилки» – это общее название произведений о страшных событиях или случаях. Сами дети называют их по-разному: «страшные истории», «шутки», «страшилки-смешилки». Как видно из самих записанных историй, разные названия появились не случайно: они объединяют произведения, которые имеют небольшие отличия в содержании. Так, «страшные исто-рии» – это полностью придуманные истории, ужасные и очень страшные, но именно в эти нереальные истории дети искренне верят. Например, исто-рия «Чёрные ногти» (в примере здесь и далее сохранены все особенности детской речи):
«Жила одна тётя, и у неё была дочка. Она говорила дочке, чтобы еёная 

дочка красила ногти только чёрным лаком.
Один раз она её послала в магазин за пирожками. А там была тётя. У неё 

пирожки кончились, и она сказала: “Пошли ко мне домой”. А эти пирожки 
делались из человеческого мяса. Она пришла домой к этой бабушке. Она 
(бабушка – Т. М.) посадила её в кресло. А в кресло как будто её засосало. Она 
попала в какую-то комнату и увидела, что эта бабушка делает пирожки из 
мяса. И она сказала (бабушка – Т. М.), что ты будешь следующая.

Тогда мама пошла в магазин: она думала, что дочка еёная пошла к кому-то 
погулять. И когда она пришла домой и начала есть пирожки, увидела чёрный 
ноготь в этом пирожке».«Шутки», в отличие от «страшных историй», требуют от рассказчика соблюдения правила: во-первых, нужно рассказывать историю зловещим таинственным голосом и, во-вторых, в самом конце произведения специ-ально повысить голос, чтобы намеренно испугать слушателей. Еще одно отличие – в действительность «шуток» дети не верят. Например, история «Однажды в черном-черном лесу...»:

Однажды в чёрном-черном лесу, однажды в чёрном-чёрном доме была 
одна чёрная – чёрная комната. Там стоял чёрный-пречёрный шкаф. Там 
стоял чёрный-пречёрный гроб. И там лежал мертвец в белых тапочках 
и говорил: «Я хочу тебя видеть в гробу в белых тапочках».«Страшилки-смешилки» – самые «нестрашные» истории, потому что имеют неожиданную концовку, которая помогает снять напряжение от нагнетания страшных событий и объяснить «непонятное», фантастическое в произведении. Например, «страшилка-смешилка» «Чёрная рука»:

Одна девочка ходила в музыкальную школу, играла на пианино. Ей купили 
новое пианино. Как-то раз она начала играть на нём. Играла-играла, и тут 
из пианино высовывается чёрная рука и говорит: «Девочка, дай денег!» 
Девочка испугалась и дала денег чёрной руке. Она испугалась и позвала маму. 
Мама играла – играла на пианино, и тут то же самое: вылазит чёрная рука 
и просит: «Тётя, дай денег!» Мать этой девочки дала чёрной руке денег 
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и позвала свою маму, бабушку девочки. Бабушка играла – играла на пианино, 
и тут то же самое: вылазит чёрная рука и говорит: «Бабушка, дай денег!» 
Бабушка испугалась и дала денег.

Потом они все вместе заходят в комнату, открывают пианино и смо-
трят: там сидит Карлсон и говорит: «Это на мороженое, это на конфеты, 
это на варенье…»«Вызывания» связаны с яркими переживаниями детьми необъяснимого и ужасного. В этих произведениях важны два момента: выполнять опреде-ленные действия, связанные с именем конкретного героя, и верить в реаль-ность происходящего. «Вызвать» можно Черную Даму, Пиковую Даму, Бабку-Ёжку, Пушкина, Жевательную корову, сладкого ежика, матного гно-мика, Смерть и т.д. Герой появится только в том случае, если все условия «вызывания» будут правильно выполнены. Например, «Вызывание жева-тельной коровы»:

«Садишься на пол в комнате, чтобы были занавески занавешены красным 
цветом; накрываешься покрывалом; ставишь в комнате тарелку; кладешь 
возле неё вилку, ложку и три раза говоришь: “Жевательная корова, приди! 
Жевательная корова, приди! Жевательная корова, приди!” И если она не поя-
вится, можно повторять это несколько раз. А когда открываешь покры-
вало, на той тарелочке может что-то лежать, что-нибудь сладкое».Или «вызывание» Пиковой Дамы:

«Надо взять зеркало, на зеркале нарисовать дверь и лестницу, положить 
первой карту Пиковую Даму и три раза сказать: “Пиковая Дама, приди!” 
Потом надо выключить свет. Когда полная темнота наступит, появиться 
лестница, и она (Пиковая Дама – Т. М.) будет спускаться, только видны 
туфли».Однако только перечисленными жанрами современное детское фольк-лорное творчество не исчерпывается. Как сообщают сами юные информа-торы, они не представляют свою жизнь без песен, которые помогают им в самых разных ситуациях. Мы изучили наиболее популярные современные детские песни и объединили их в следующие группы:1) песни шуточные;2) песни о лагерной жизни;3) баллады.Шуточные песни – это песни о смешных случаях, которые произошли с героями. Как и большинство детских песен, исполняются они на мотив уже известной песни, возможно, даже «взрослой», которую дети хорошо знают. Причем возраст для исполнения песни значения не имеет: их можно услышать от детей 10 лет. Например, шуточная песня «В тропическом лесу купил я дачу»:

В тропическом лесу
Купил я дачу.
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Она была без окон, без дверей.
И дали мне в придачу
Жену мою Марусю:
Красавица была, но без ушей.
Одна нога другой была короче,
Другая деревянная была,
А левый глаз гвоздями заколочен,
А правый глаз не видел не фига,
Сидели мы у речки, у Вонючки,
Сидели мы в двенадцатом часу,
Ты прислонилася ко мне корявой мордой
И что-то пела, ковыряючи в носу;
От пенья твоего завыли все собаки,
А у соседей рухнул потолок.
И я тебя решил без шума и без драки
Опять взять и шмякнуть о пенёк.Песни о жизни в лагере – «лагерные» – встречаются среди подростков 12–16 лет, причем не только в среде побывавших в летнем лагере. Хорошее знание мотива песни «из другой оперы», как говорят сами подростки, помо-гает быстро запомнить новое содержание. Достаточно исполнить раз или два – и песню знают все. Например, на мотив знаменитой «Погони» была записана от подростков следующая лагерная песня:

Давно мы в постели.  Вожатый заходит –
Настал тихий час.  Подушки летит.
И снова подушки  Проходит секунда –
В мальчишек летят.  Вожатый лежит!
Припев:  Припев тот же.
И нет нам покоя  Заходим в столовку:
Ни ночью, ни днем.  Мальчишки сидят.
По койкам, по койкам,  И нашу картошку
По койкам, по койкам!  Нахально едят.
Вожатый с ремнем!  Припев тот же.
Догонит, догонит,  И спички в кармане,
Догонит, догонит  И надо успеть
И шею свернет!  Собрать чемоданы
 И лагерь поджечь!Современные баллады – это отдельная разновидность детской лирики. Баллады – песни серьезные, можно сказать, проблемные, заставляющие задуматься, сопереживать, даже плакать. Подростки относятся к ним очень трепетно, стараются исполнять их выразительно, эмоционально. Темы баллад – любовные исповеди девушки или юноши; измена люби-
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мого (любимой); предательство друга; сложные отношения в семье, повлекшие смерть ребенка и т. д. И хотя в этих песнях нет фантастических вкраплений (превращений и т. д.), как это должно быть в традиционной балладе, они по праву могут считаться современными балладами, потому что обладают поэтичностью и глубокой эмоциональностью. Например, баллада «Гроза»:

Что гроза в степи влюбленной паре!
Разорвись ты, сердце, хоть на части.
Убегала девушка, а парень
Догонял хохочущее счастье.
Убегала, ой, как убегала!
А любила, Боже, как любила!
Но девчонку молния догнала.
Но девчонку молния убила…
Парень, стой! Ты догоняешь муки!
Муки в грудь врезаются твою.
Парень, стой! А парень взял на руки
Мертвую вселенную свою.
Как берут огни руками голыми,
Кто не видел, этого не знает.
Когда в небе молния сверкает,
Голос парня в небе громыхает.Вот такой он – современный детский фольклор: веселый, бесшабашный, иногда грубоватый, мистический и трогательный, но уж точно незлой. Это особый мир со своими законами, имеющий свои формы бытования, активно развивающийся и самим фактом своего существования заставляющий нас, взрослых, задумываться над его проявлениями.

Валянціна  НОВАК
(г. Гомель)

МЯСЦОВАЯ СПЕЦЫФІКА 
КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАГА ФАЛЬКЛОРА 

КАРМЯНШЧЫНЫУ каляндарна-абрадавым фальклоры Гомельшчыны важнае месца адводзіцца каляндарным абрадам і песням Кармянскага раёна. Адзначым, што сярод структурных кампанентаў калядна-навагодняга абрадавага ком-плексу вылучаюцца традыцыйны абрад калядавання, які быў звязаны з ваджэннем казы, падрыхтоўка абрадавай трапезы («поснай», «тлустай» 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 165і «крашчэнскай» куцці), рытуал заклікання марозу, прыкметы і павер’і, варажба, выкананне агульнакалядных і ўласна велічальна-віншавальных песень, адрасаваных гаспадару, гаспадыні, дачцэ, сыну і інш. Засяродзім увагу на асобных момантах мясцовай зімовай абраднасці. Падчас каляда-вання на другую куццю, паводле ўспамінаў М. Д. Бруевіч з в. Ворнаўка, вадзілі казу, з якой звязвалі надзеі на добры ўраджай:
Го-го-го, каза,
Го-го-го, шэрая,
Го-го-го, белая!
Не хадзі, каза,
Ды й па тых сялах:
Па Журавічах, па Махавічах.
Там стральцы-барцы Нікалаеўцы
Хочуць цябе ўбіць,
Кожу аблупіць, боты пашыць.
Боты-халявы збоку дзіравы.
Ну-тка, козачка, павярніся-тка,
Самому пану павярніся-тка,
За кусок сала, за калбасіцу [1, с. 62].Заўважым, што ў прыведзеным мясцовым варыянце гучыць матыў відавочнай пагібелі казы ад «стральцоў-барцоў Нікалаеўцаў». Ахвярапры-нашэнне жывёлы спалучана з ідэяй памірання прыроды зімой і яе ўваскрэсеннем вясной – вызначальнай ідэяй каляндарна-абрадавага фаль-клору. Абрад ваджэння казы адбываўся ў вёсках Высокае і Зяцькавічы веча-рам у першы дзень Каляд, а ў вёсках Лебядзёўка і Ворнаўка быў прымерка-ваны да другой куцці [1]. Як засведчылі жыхары в. Ворнаўка, у іх мясцовасці «на Каляды насілі “свячу“: “…сабіраліся вуліцай, увечары ўкрашалі свячу, бралі плацейкі, надзявалі на яе фартушкі, паціркі і ў етай хаце ж вячэралі. А на другі дзень бралі ікону і свячу і неслі ў другую хату. А тыя хазяйкі, ад якой забіралі свячу і якой неслі, должны ў еты час сыпаць саломку нам і ёй дзелаць сцежачку. Устрачаліся на серадзіне і ўмесці з намі ідуць”» (запісана ад Марыі Дзмітрыеўны Бруевіч, 1920 г.н.). У в. Гарадок, калі калядавалі, то і казу вадзілі, і «звязду насілі»: «На Каляды збіраўся гурт хлопцаў і дзяўчат, адну дзяўчыну пераапраналі ў казу: выварачвалі кажух і надзявалі, рабілі з дрэва рогі. Адзін з хлопцаў насіў “звязду”» (запісана ад Марыі Рыгораўны Кавалёвай, 1935 г.н.).Адметнасцю мясцовай каляднай традыцыі ў Кармянскім раёне з’яўля-лася гульнёвае тэатралізаванае прадстаўленне, якое разыгрывалі «пава з павуком»: «Для гэтага дзяўчыну нараджалі ў дліннае плацце, на галаве – вянок з лентамі з бумагі. Гэта была пава». Хлопец быў «павуком» 
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(в. Струкачоў) [1, с. 62]. Паводле ацэнкі мясцовых жыхароў, калядоўшчыкаў з казой чакалі з нецярплівасцю, а «паву з павуком» не любілі пускаць у хату, бо «яны заўсёды што-небудзь украдалі». Песня, якая выконвалася ўдзельнікамі гэтай гульнёвай часткі абраду, вызначаецца шлюбнай сімволікай (вянок як сімвал дзявочай годнасці, згубленне вянка як сімвал страты цнатлівасці да шлюбу):

Пава, пава па двару лятала,
Перайка ўпала, у рукавок клала,
З рукаўка брала, вяночак віла.
Вяночак звіла, пайшла ў таночак,
З таночка ішла, вяночак згубіла [1, с. 61].Вышэйпрыведзены факт прысутнасці абрадавага дзеяння шлюбнага характару ў калядна-навагоднім комплексе сведчыць аб тым, што ідэя шлюбу, працягу роду была не менш важнай у земляробчым календары, чым культы прыроды і продкаў.Асаблівасцю калядавання на Кармяншчыне з’яўляецца пераапрананне ўдзельнікаў у «цыган». Хутчэй за ўсё гэта было звязана з унясеннем новых элементаў у традыцыйны абрад калядавання, што істотна паўплывала і на песенны рэпертуар, уключэнне песень цыганскай тэматыкі. Па ўспамінах Н. Аляксеенка з в. Хізаў, «сабяром трапак, здзелаем ляльку, з лялькай хадзілі па дамам, дзіцёнка носім, калі ў цыганку пераапранаемся. Адна ідзе з ляль-кай, абкрытая, а етыя бегаюць, пяюць, скачуць, карты з сабой носяць: “Давай пагадаю! Маладая, красівая, замуж пойдзеш!”» [1, с. 68].Каляды з’яўляліся падрыхтоўчым этапам для атрымання добрага ўраджаю, не выпадкова абрады, якія выконваліся, насілі заклінальны аграрна-магічны характар. Напрыклад, абрад засявання ў вёсках Кармян-скага раёна адбываўся на другі дзень пасля шчадравання: «Калі шчадроў-шчыкі засеюць збожжам у хаце, то ў гэтым годзе ў хазяіна будзе багаты ўраджай» (запісана ў в. Багданавічы ад Белавусавай Анастасіі Савельеўны, 1921 г.н.).У шчадроўна-калядных песнях, адрасаваных гаспадару, гаспадыні, дачцэ, сыну, гучаць матывы зычання дабра, здароўя, шлюбнага шчасця. Асабліва відавочнымі з’яўляюцца элементы вясельнай стылістыкі ў калядках, адра-саваных моладзі.Адметнасцю мясцовай каляднай традыцыі з’яўлялася «спайка», калі дзяўчаты і хлопцы збіраліся ў якой-небудзь хаце, наймалі музыку, рыхтавалі «кашу», а «старэйшыя дзеўкі «білі» кашу» [1, с. 74] (в. Высокае), ці хто-небудзь з хлопцаў, «той, хто больш грошай пакладзе на кашу» (запісана ў в. Задуб’е ад Савянковай Анастасіі Рыгораўны, 1909 г.н.). Прыведзены пры-клад сведчыць аб узаемасувязі каляднай і радзінна-хрэсьбіннай абраднасці. Радзінны абрад разбівання гаршка з бабінай кашай, можна мерка ваць, быў 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 167запазычаны каляднай традыцыяй, напэўна, таму, што ў Каляды адзначалі нараджэнне Хрыста. Калі ж звярнуцца да апісання каляднай гульні шлюб-нага характару, запісанай у в. Высокае, то можна пераканацца ў лагічнай прысутнасці абраду «бабінай кашы» на калядным ігрышчы: «Вечарам зімой збіраемся ў адной хаце і гуляем у розныя гульні. У хванты, у жмуркі ці ўздумаем жаніць каго-небудзь, выбіраем «жаніха» і «нявесту», садзім іх у вазок, самі ўпрагаемся і хутка вязем іх вянчацца. І вось у хаце мы гуляем «вяселле», пажэнім, а тады «радзілі» яны ўжо. Яна платочак на жывот пакладзе – ужо пузаценькая ходзя. Кукалку скруцім, мордачку нарысуем. «Радзіла» – надо ў адведкі ісці, хлеба і сала несці» [1, с. 74]. Звычай «гуляць кашу» на Каляды з’яўляецца таксама мясцовай асаблівасцю каляднай традыцыі ў в. Ліпаўка Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці. Сутнасць гэтай з’явы заключалася ў тым, што «пад канец ігрышча ставяць на стол гаршчок з кашай, наверх палаценца, якое рыхтавала адна з дзевак. Тады ўжо разыгрываюць кашу: хто болей паложыць грошай, што багацейшы, тэй ужэ забіраець палаценца сабе, б’ець кашу, патом яе дзелюць, ядуць, а грошы расходуюць на другі дзень ігрышча» [2, с. 6].Захоўваецца яшчэ і сёння ў памяці жыхароў Кармяншчыны традыцыйны агульнабеларускі звычай заклікання марозу на куццю: «Ставілі куццю на стол, і бацька гукаў: «Мароз, мароз, хадзі куццю есці. А еслі не пойдзеш, жалезнай пугай паб’ем» (запісана ў в. Задуб’е ад Савянковай Анастасіі Рыгораўны, 1909 г.н.).У міфалагічных прыкметах і павер’ях, звязаных з Калядамі, надзвычай ярка адлюстраваўся светапогляд нашых продкаў, іх паэтычнае асэнсаванне складаных з’яў жыцця, пошукі мудрых тлумачэнняў незразумелых ім пры-родных фактаў, імкненне спасцігнуць таямніцы рацыянальнага гаспада-рання на зямлі, знайсці найлепшыя сродкі, каб дасягнуць у будучым добрага ўраджаю на палетках і прыплоду дамашняй жывёлы. І хоць калядны цыкл не быў непасрэдна звязаны з правядзеннем земляробчых работ, але ўжо ўзімку ўсе думы і жаданні селяніна былі звязаны з чаканнем новага ўраджаю. Менавіта таму такімі важнымі, напоўненымі магічнай сілай здзяйснення з’яўляюцца ўсе тыя сімвалічныя абрадавыя дзеянні, да якіх звярталіся нашы продкі на працягу ўсяго каляднага перыяду. Найбольш распаў-сюджанымі павер’ямі, якія і сёння, як і было заведзена раней, вызначаюць гаспадарчы і сямейны жыццёвы парадак, з’яўляюцца наступныя: «верх куцці зразалі і давалі скату патрохі», «на Каляды семкі елі, на пол плявалі, штоб ураджай быў харошы» (запісана ў в. Хізаў ад Сапроненка Ніны Сільвестраўны, 1913 г.н.); «зерне кідалі ў печ, каб была добрай жніўка»; «яшчэ ў першы дзень Каляд, калі ў хаце ёсць дзеці, бацькі кідалі зерне на паліцу, прыгаворваючы: «Радзі, Божа». А дзеці павінны былі грабсці да сябе гэтае зерне болей» (запісана ў в. Зяцькавічы ад Марозавай Ганны Іванаўны, 1924 г.н.).



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ168
Мясцовы адметны каларыт мае і дзявочая навагодняя варажба, сімво-ліка якой звязана з зернем, дамашнімі жывёламі і птушкамі, прадметамі побыту. Варажбы пра шлюб, запісаныя на Кармяншчыне, у большай ступені захоўваюць традыцыйны агульнабеларускі характар адвольных магічных дзеянняў і заклінанняў. Уражвае і захапляе той паэтычны струмень народ-най фантазіі, якім прасякнута імкненне прадбачыць свой лёс, убачыць су джанага ці суджаную, уявіць сваю будучыню, усцешыць свае рамантыч-ныя летуценні. У гэтым можна пераканацца, калі звярнуцца да некаторых мясцовых варыянтаў варажбы, напрыклад: «Бралі мужскія штаны ў зубы і цягалі вакол сваёй хаты тры разы, пры гэтым задумаўшы хлопца» (запісана ў в. Багданавічы ад Белавусавай Анастасіі Савельеўны, 1921 г.н.); «па кучкам насыпаюць зерне і выпускаюць курэй. Чыю кучку ўперад ухопіць курыца, тая ўперад пойдзе замуж» (запісана ў в. Высокае ад Жлоба Юліі Клімаўны, 1909 г.н.). Факт ваджэння карагодаў на Каляды засведчылі жыхары в. Высокае: «Хараводы вадзілі большую часць на Каляды каторыя болей выдумлівыя хлопцы і дзеўкі. Табун жа бальшой па вуліцы ходзіць» (запісана ў в. Высокае ад Жлоба Юліі Клімаўны, 1909 г.н.). Калі ў іншых вёсках Кармяншчыны рыхтавалі тры куцці (на Ражаство, Новы год і Хрышчэнне), то ў в. Высокае «варылі куццю на первый дзень Каляд. Згатовяць, паставяць яе ў карзінку ў сена і да трэціх Каляд яе не ядуць. А тады ўжо на трэція Каляды ядуць гэту куццю і скаціне даюць» (запісана ў в. Высокае ад Жлоба Юліі Клімаўны, 1909 г.н.).Са святкаваннем трэцяй куцці (Вадохрышча) быў звязаны матыў «разві-тання» з Калядамі, калі «на хаце на Хрышчэнне ставілі хрэсцікі – «Каляду запісвалі» (запісана ў в. Высокае ад Кавалёвай Ганны Ягораўны, 1929 г.н.).Як бачым, структуру мясцовага калядна-навагодняга комплексу складалі такія абрадавыя элементы, як тры куцці (у в. Высокае рыхтавалі толькі пер-шую куццю), абрад ваджэння казы на другую куццю (вв. Лебядзёўка, Ворнаўка), а таксама – пад вечар у першы дзень Каляд (вв. Высокае, Зяцькавічы), закліканне марозу на першую куццю (вв. Задуб’е, Багданавічы), хаджэнне са «звяздой», абрад засявання на Новы год (вв. Хізаў, Лебядзёўка), абрад пераносу «свячы» (в. Ворнаўка), калядныя ігрышчы, на якія збіраліся з усіх суседніх вёсак (в. Задуб’е), варажба, міфалагічныя прыкметы і павер’і, звязаныя з куццёй, выкананне шчадроўных песень, вылучэнне некалькіх гуртоў калядоўшчыкаў (дарослых, хлопцаў-калядоўшчыкаў, дзяцей), каляд-ныя гульні шлюбнай скіраванасці, пераапрананне ў цыган. Прыведзеныя кампаненты яднаюць лакальнае зімовае святкаванне з агульнанароднай каляднай традыцыяй. Па-мясцоваму адметныя з’явы калядна-навагодняга перыяду на Кармяншчыне – гэта хаджэнне калядоўшчыкаў з «павай і паву-ком» (вв. Струкачоў, Задуб’е), абрад «бабінай кашы» («спайка») (вв. Высо-кае, Задуб’е), ваджэнне карагодаў (в. Высокае).



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 169Паўсюдна на тэрыторыі Кармянскага раёна быў вядомы абрад гукання вясны. Інфарматары Кармяншчыны пацвердзілі, што вясну ў іх мясцовасці гукалі і на 1 сакавіка, і на 9 сакавіка, і на Благавешчанне (Дабравешчанне) (25 сакавіка), пры гэтым выконвалі розныя песні: «На берагу вуця купа-лася» (в. Ліцвінавічы), «Благаславіця, старыя дзяды» (в. Валынцы), «Пусці, маменька, на ручэй гуляць», «Пакацілася пяро пад Мацвеява сяло» (в. Высо-кае). У в. Лебядзеўка «адкрывалі вясну» на Саракі, на 9 сакавіка па ст. ст.: выпякалі 40 «галушачак, птушачак, лісапетак, пячэнне раздавалі дзецям», спявалі песню на агульнабеларускі сюжэт: «Ой, вясна, ды й вясна, ды й, весянка, // Што ж ты нам прынесёлка, прынесёлка» [1, с. 79].Своеасаблівасцю абраду гукання вясны на Кармяншчыне з’яўляецца наступны цікавы момант: «Па вадзе пускалі плыць дошчачку, на якой клалі хлеб і запальвалі свечку», адначасова спявалі:
Пусці, маменька, на ручэй гуляць.
Ой, лі, ой, люлі, на ручэй гуляць.
На ручэй гуляць, селязнёў вітаць,
То не селязень, то не селязень,
То ж не сізенькі, то ж мой міленькі [1, с. 13].Паводле ўспамінаў Ефрасінні Рыгораўны Герасіменка, 1927 г.н., пера-сяленкі з в. Дубравіна ў сувязі з чарнобыльскай бядой, абрадавым пячэннем у выглядзе «жаўранкаў» на Саракі частавалі і дарослых, і дзяцей, а таксама «кармілі ім жывёлу, каб здаровай была. Сорак разоў павінны былі катнуцца на арэлях кожны малы і дарослы» з мэтай засцярогі ад камароў, «каб камары ўлетку не кусалі».У в. Старая Зенькавіна гукалі вясну 1 сакавіка. Паводле ўспамінаў інфарматараў, вогнішча не распальвалі і карагодаў не вадзілі. У асноўным «маладзейшыя дзеўкі» выконвалі вяснянкі на сюжэт «Вясна, вясняначка, а дзе ж твая дачка-паненачка?». У гэтай вёсцы на Саракі абрадавым печы-вам у выглядзе жаўранкаў частавалі адзін аднаго, давалі «выпечанае рэчыва жывёле, каб яна была здаровай» (зап. ад Праскоўі Лаў рэнцьеўны Мінчанка, 1922 г.н.).Матыў звароту да жаўранкаў знайшоў таксама адлюстраванне ў мясцо-вым песенным варыянце: «Жавараначкі, прыляціця, // Вясну красну пры-нясіця» [1, с. 79].Можна пагадзіцца з меркаваннем Т. А. Агапкінай, што «звернуты да жаўранкаў заклік прыляцець і прынесці вясну адлюстраваны прама і няма падстаў бачыць у ім больш глыбокія сэнсы» [3, с. 277].Мясцовым элементам у структуры абраднасці гукання вясны ў в. Валын -цы з’яўлялася «кіданне булачкі» на ваду падчас загукання:
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Благаславіця, старыя дзяды,
Старыя дзяды, ой, вясну-красну пагукаці,
Пагукаці, цёплае лета ўстрычаці,
Цёплае лета ўстрычаці, зіму люту праклінаці [1, с. 78].Як бачым, на тэрыторыі Кармяншчыны суіснуюць і «загуканне вясны», і абрад «жаўранкаў» у складзе адзінага фальклорна-этнаграфічнага комп-лексу.Што да характарыстыкі юраўскай абраднасці, то, напрыклад, рытуал выгану жывёлы на пашу суправаджаўся замоўнымі формуламі, напрыклад, як «выганяюць жывёлу ў поле, бяруць хлеба і абносяць яго кругом трубы і гавораць: «Як печ стаіць на месцы, каб і мая жывёла пільнавала сваё месца і хазяіна» [1, с. 89] (в. Асінаўка); «як я без хвартука не магу абысціся, так каб і ты, мая цясютка, з двара нікуды не зыходзіла» [1, с. 90] (в. Задуб’е). Перад тым як выгнаць жывёлу ў поле, у в. Асінаўка выконвалі не толькі простыя абрадавыя дзеянні, але і выконвалі складаны па сваёй сутнасці рытуал: «У сераду пякуць з цеста хрэст, бяруць тры невялікія каменчыкі, нож, замок, бязмен, сякеру, курыныя яйкі, грамнічную пасвяцоную свечку, бяруць з калодзіжа ваду, выцягаюць са страхі салому, патом чэраз увесь скот перакідаюць камень і абліваюць вадой. І так тройчы. Патом чэраз ета ўсё пераганяюць скот» [1, с. 88]. Паводле ўспамінаў Н. Д. Андрыянавай, 1928 г.н., з в. Асінаўка, «на Юр’я моляцца, абыходзяць сваю ўсадзьбу з пірагом, на мяжу тыкаюць костачкі, зберажоныя ад Вялікадня, і гавораць: «Юрый, рана адамкай землю, выпускай расу на цёплае лета, на буйнае жыта, на ядраністае, на каласістае, гаспадару на здароўе» [1, с. 88].Прааналізаваныя матэрыялы па зімовай і асобных з’явах веснавой абраднасці пацвярджаюць багацце мясцовай спецыфікі каляндарна-абра-давага фальклору Кармяншчыны.

1. Крыніц кармянскіх перазвоны (абрады і песні ў сучасных запісах) / уклад., сістэмат., тэкст. праца, уст. арт. В. С. Новак; пад рэд. І. Ф. Штэйнера. – Гомель: Гомельскі цэнтр навукова-тэхнічнай і дзелавой інфармацыі, 2000. – 210 с.2. Традыцыйны фальклор Магілёўскага Падняпроўя / уклад. Т. Б. Варфала-меева; Бел. ін-т праблем культуры. – Мінск, 1996. – 126 с.3. Агапкина, Т. А. Этнографические связи календарных песен. Встреча весны в обрядах и фольклоре восточных славян / Т. А. Агапкина. – М.: Индрик, 2000 – 336 с.
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(аг. Парэчча, Акцябрскі раён)

РОЛЯ СЯМ’І Ў ВЫХАВАННІ РАМЕСНІЦКІХ ТРАДЫЦЫЙ

Ад роднай зямлі да гоману бароў,
Ад казак вечаровых, ад песень дудароў
Збіраўся скарб.Гэтымі словамі Якуба Коласа я хачу пачаць свой аповяд аб тым, як з глыбіні стагоддзяў і да сёняшніх дзён у беларускіх сем’ях з пакалення ў пакаленне перадаюцца традыцыі. У які куток не зазірнеш, у якую хату не зойдзеш, усюды заўважыш след, які пакінулі пасля сябе продкі. Гэта і тка-ныя посцілкі на ложках, і драўляныя цэбрыкі і маслабойкі ў куточку каля печы, плеценыя з лазы кошыкі, гліняныя гаршчочкі на прыпечку, асабліва прывабліваюць вышываныя карціны на сцяне і выгафтаваныя накрыўкі на падушках, і вязаныя прутком сурвэткі на стале.Вёска Харомцы, у якой я нарадзілася, славіцца не толькі сваімі прыго-жымі мясцінамі, дзіўнымі краявідамі. Здаўна гэтая вёска славіцца сваімі майстрамі. Тут жылі кавалі, цесляры, рэзчыкі па дрэву, бондары; жанчыны доўгімі зімовымі вечарамі пралі кудзелю, ткалі палатно, ручнікі, посцілкі, вязалі спіцамі і прутком, вышывалі крыжыкам і гладдзю, шылі адзенне. Усю прыгажосць, якую яны бачылі вакол сябе, яны пераносілі на свае дзівосныя вырабы. Дзецям сваім яны з самага маленства прывівалі любоў да свайго роднага краю, любоў да працы, выхоўвалі ў іх пачуццё прыгажосці. Асабліва ў мнагадзетных сем’ях дзеці з першых хвілін жыцця адчувалі мацярынскае цяпло і ласку, што знайшло адбітак у прыгожых узорах, якія яны ткалі ці вышывалі, і ў песнях, якія яны выконвалі.Нарадзілася я ў сям’і настаўніка і простай сялянскай жанчыны. Дзяцей у сям’і было шэсцера, пяць дачок і малодшы брат. Бабуля з дзедам жылі на хутары непадалёку і мы малыя амаль ўвесь вольны час праводзілі там.Дзед, матчын бацька, Павел Дзмітрыевіч Круглоў быў заўзяты пчаляр, трымаў пасеку на трыццаць вуллёў адразу, а яшчэ быў знатным шаўцом. Шыў кажухі з аўчыны, курткі, піджакі, штаны святочныя і галіфэ з салдацкіх шынялёў. Бабуля Вольга Купрыянаўна яму дапамагала, а яшчэ пляла прут-ком каўнерыкі для жаночых сукенак. Яе дачка, наша маці Ніна Паўлаўна, навучылася ў яе гэтай справе, а таксама яна вельмі любіла вышываць гладдзю.Памятаю, у дзяцінстве перад святамі маці чыста прыбірала ў хаце і засцілала на ложкі прыгожыя тканыя посцілкі і вышываныя накрыўкі на падушкі, просціны былі аздоблены прыгожымі карункамі, белыя вышыва-ныя і гафтаваныя сурвэткі ўпрыгожвалі кніжныя паліцы, сервант з посудам, на сценах вышываныя карціны ў рамах. Нам малым у гэтыя дні трэба было 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ172
паводзіць сябе вельмі асцярожна, нельга было прыгаць на ложку, лішні раз садзіцца на канапу. Калі стаялі цёплыя дні, мы бавілі час на вуліцы, а калі было холадна, сядзелі на печы, там мы і кніжкі чыталі, і малявалі, з газет розныя фігуркі складвалі, сварыліся і мірыліся.Дарэчы, матулін старэйшы брат, наш дзядзька быў таленавітым маста-ком і працаваў настаўнікам чарчэння і малявання ў Харамецкай васьмігадовай школе. Бацькава маці Надзея Пятроўна Беразоўская таксама дбайная гаспа-дыня, нягледзячы на тое, што вяла вялікую гаспадарку, знаходзіла час, каб звязаць з шарсцяных нітак шкарпэткі сабе, дзецям і ўнукам. Вязала хусткі, шалікі і нас дзяўчат вучыла гэтаму рамяству. А колькі розных казак яна ведала, малітваў і замоў на жывёлу, на здароўе.Яе малодшая сястра Сцепаніда Пятроўна ткала «кросны» на ткацкім станку посцілкі, ручнікі. Бацькаў бацька Рыгор Міронавіч Беразоўскі да вайны шыў абутак са скуры, умеў вырабляць хамуты для хатняй жывёлы. А яшчэ ён быў таленавітым спеваком і іграў на розных інструментах. Да вайны скончыў Маскоўскую ваенную акадэмію, а калі пачалася вайна, пайшоў на фронт і загінуў.Мы з маленства былі цікаўнымі, усё круціліся каля маці і бабулі, прыглядаліся. Мая старэйшая сястра Алена пераняла ад бабулі Надзі навыкі вязаць прутком. Я з маленства круцілася побач з дзедам Паўлам каля рас-кроечнага стала і швейнай машыны. З цягам часу і сама навучылася кроіць і шыць, вельмі любіла вышываць. Пазней, калі стала працаваць у Парэцкім цэнтры вольнага часу, асвоіла такі від мастацтва, як выцінанка. У майстра Марыі Сарнаўскай з Акцябрскага дома рамёстваў навучылася плесці паясы. Малодшыя сёстры таксама ўмеюць і шыць, і вязаць спіцамі, плесці кошыкі. А навыкі вышывання мы ўсе перанялі ад маці. Нават самы малодшы брат, калі вучыўся ў малодшых класах крыху вышываў. Потым падрос і захапіўся радыётэхнікай і машынамі.Бацька Мікалай Рыгоравіч Беразоўскі працаваў настаўнікам у школе. Пасля работы прападаў у гаражы. Сваімі рукамі сабраў трактар з рознымі прычапнымі прыладамі. Вечарамі рамантаваў суседзям тэлевізары, радыёпрымнікі, прасы. Калі выпадала чарга пасвіць кароў, ён браў нас на луг наразаў свежае гнуткае лазы і вучыў нас плесці кошыкі. Вечарамі, калі выпадалі вольныя часы, бацька і маці хадзілі ў клуб на рэпетыцыі фальк-лорнага ансамбля «Вечарына». Бацька і маці вельмі прыгожа спявалі, а бацька яшчэ іграў на баяне і на гармоніку. Мы таксама з маленства вучыліся спяваць і танцаваць народныя танцы. Прымалі актыўны ўдзел у розных мерапрыемствах, якія праходзілі ў сельскім клубе. Гэта і розныя святы і абрады, канцэрты, вечары, агеньчыкі.Старэйшая сястра Алена больш за дзесяць гадоў працавала ў Харамецкім доме народнай творчасці, які з’яўляўся цэнтрам ткацтва. Ёй давялося ўспомніць навыкі ткацтва на станку і пляцення паясоў на бёрдзечке. Шмат 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 173выткала яна прыгожых посцілак і ручнікоў, з імі яна ўдзельнічала ў раён-ных і абласных выставах, на розных святах і фестывалях. Зараз мая сястра на заслужаным адпачынку, даглядае старую маці і гадуе ўнукаў.Мне давялося працаваць ў філіяле ДУК «Акцябрскі раённы дом рамёстваў» метадыстам-майстрам, кірую гуртком дэкаратыўна-прыкладной творчасці «Іскрынкі майстэрства». Мае навучэнцы вучацца не толькі вышываць і плесці паясы ад мяне, але і асвойваюць такія віды мастацтва, як арыгамі, квілінг, пляценне з папяровых трубачак, выраб лялек абярэгаў з нітак і з тканіны, працуем з прыродным матэрыялам. Асаблівую ўвагу ўдзяляем такому віду мастацтва, як выцінанка. Мае малодшыя сёстры не абралі сабе творчыя прафесіі, але ў вольную хвіліну любяць займацца любімай справай, павышываць, або павязаць на спіцах. Сваё ўменне мы перадаём сваім дзе-цям і ўнукам і спадзяёмся, што працяг будзе.
Аляксей  РАГУЛЯ

(г. Мінск)

ФАЛЬКЛОРНЫ ДЫСКУРСЭпохі крызісаў у гісторыка-культурным працэсе з’яўляюцца такой жа заканамернасцю, як і эпохі тэхнічнага прагрэсу. Сучасны крызіс духоўных і сацыяльных каштоўнасцей разгортваецца на фоне інтэнсіўнага прагрэсу ў тэхніцы і тэхналогіі. Біфуркацыя такога кшталту часта выкарыстоўваецца зацікаўленымі сіламі ў ідэалагічных мэтах і стрымлівае пошук ісціны і выйсця з крызіснага стану. Ва ўмовах сучаснай глабалізацыі ўзрастае зна-чэнне і роля супольнай працы розуму і духу ўсёй чалавечай супольнасці. На шляху інтэнсіўнага пошуку выйсця з тупіковай сітуацыі сёння з’яўляецца кансерватызм масавай свядомасці – сіндром актыўна пашы-рацца ва ўсіх слаях соцыуму і фарміруе стыль абыякавасці ў адносінах да вышэйшых каштоўнасцей, да самога факту аднаразавага ўласнага існавання.Гісторыя чалавечага духу пераконвае нас у тым, што выйсце з падобных сітуацый чалавецтва знаходзіла тады, калі мудрацы і прарокі станавіліся змагарамі за вызваленне душы суачынніка з д’яблавых рук. Так было ў сярэдзіне і другой палавіне першага тысячагоддзя да новай эры, калі чалавецтва паставіла перад сабой задачу выйсця з паласы ваяўнічых царстваў і княстваў у новую гістарычную рэальнасць. Монатэізм прарокаў адлюстраваў новы патэнцыял чалавека ў яго гістарычнай творчасці. Аднак гэты рэсурс царкоўным чынавенствам у саюзе з імператарскай іерархіяй хутка быў ператвораны ў манапольную форму ўласнасці для кіраўнічай вярхушкі. Сутнасць ісціны тагачасныя ідэолагі пастараліся растварыць 
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у тумане показкаў пра трансэндэнтнага і абавязкова антрапаморфнага творцу Быцця і, галоўнае, уладара чалавечых лёсаў.Побач з праўладным дыскурсам монатэізму, у аснову якога пакладзена сакралізаваная афіцыйная ідэя непарушнасці першаклеткі ўладар – раб, на першапачатковым этапе культурагенезу фарміруецца ўжо народны дыскурс у жанравай форме апафатычнага набажэнства, апокрыфаў і ісіхасцкай практыкі ўзаемапаразумення свяшчэнна маўклівых. У беларускім варыянце 
чалавек духоўны не абмяжоўваецца маўклівым слупніцтвам. Задумны і Цікаўны, выгадаваныя ў сілавым полі гаспадарскай парадыгмы з часоў неалітычнай аграрнай рэвалюцыі, ва ўлонні саслоўна-каставага соцыуму па-ранейшаму трымаюць арыентацыю на ўніверсальны характар сэнсатва-рэння, на кантынуўмную працягненасць дзейнай радзіны і чалавечага роду. Устойлівы характар беларускага кананічнага стылю В. Ластоўскі імкнуўся апаэтызаваць у форме «Думы на Полацкім замчышчы»:

Цьмы цьмоў і процьмы лет
На гэтым копішчы канодным
Складалі Дзеве чэсць.
Дзевін зваўся грод
і Дзевіна рака ў суток яго ручэла,
Бажніца Дзеве ў чэсць
На сонцы дахам снела,
здобячы сабой накоп.
У бажніцы ж перад дзевы стодам
хадзілі дзевы крагодам
у кудзебны тан.
Святарны хор павежнай мовай
Магутаў племені ўслаўляў.
Збіралі старцы тут
на раду й суд.
І быў нябесны ход
Людскім Законам,
Змацованым Правечным Конам…
Вось гэты лад пітомны
разбурыў крыжа знак…
Хай так,
а ўсё ж на попеле.
Старэтных стодаў,
Пад засцю ценяў іх
у почце грэчаскіх святых
засела Софас,
мясцовую сабой
змяняючы Паладу [1, с. 208 – 209].



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 175Ва ўмовах навейшага часу В. Ластоўскі ўзнавіў важнейшую ўласцівасць сацыяльнага быцця беларускай грамады – «нябесны ход Людскога Закону, змацаванага Правечным Конам». Выток ягонай мудрасці – Дзевіна рака, а значыць, – і сама Дзева – Дзіва – існаванне, ззянне святла, якое ўвасоблена ў вобразе Сафіі-мудрасці ў цемры сусветнага тэатра абсурду:
Сядзьце роўна і пакорна:
Як калоды – так праворна,
Як у пні клін – так свабодна,
Як дамоўкі – так выгодна.
Ад граніцы да граніцы
Страж мая тут – паляўніца.
Дум згасіце ўсе праявы,
Цемра тут закон і права [2, с. 226].Нэарацыяналізм В. Ластоўскага прадугледжвае мужнае ўваходжанне цікаўнага даследчыка ў царства цемры і смерці – для таго, каб спасцігнуць на практыцы навуку пераадолення ўлады цемры. На гэтым напрамку ўжо былі сканцэнтраваны намаганні заснавальнікаў рэнесанснай і барочнай стылістыкі. Беларуская культура нашаніўскага перыяду рыхтавала душу звычайнага чалавека да тварэння прасветленай нівы з яе музыкай струнаў 

прастору (Я. Колас) і ціхім шумам жытняга святла. Аднак рэцэпты і інструкцыі апалагетаў радыкальнага індывідуалізму Хань Фэя, Макіявелі, Ніцшэ, як і фрэйдысцкі брутальны фізіялагізм, не зацікавілі дзеячаў белару-скага руху: для беларускіх задумных і цікаўных адраджэнцаў арганічнай была арыентацыя на гуртавое засяроджанае перажыванне музыкі струнаў прастору, які таксама ўспрымаўся як жывая і мудрая існасць. В. Ластоўскі, У. Самойла, І. Канчэўскі бачылі вытокі і крыніцы гнасеалагічнай дынамікі ў дыяхроннай структуры міфалагічнай сюжэтыкі, у якой адлюстравана патрэба духу ў сінкрэтычным валоданні ісціны быцця. Такая інтэнцыя сты-мулявала ўжо ў 20-х гг. ХХ ст. праграму пашырэння і паглыблення дыялектна-філасофскага бачання быцця, стымулюючы тым самым развіццё аксюма-роннай структуры сэнсаў і мэтаў азначвання існасці формулай «у нязмерных глыбінях нязмерныя высі» (У. Дубоўка).Рознавектарная карціна быцця ў беларускай слоўнай культуры ўжо заняла сталае месца ў народнай паэзіі і прозе ў XVII – XVIII стст., калі рацыяналізм нізавога барока вызначыў семантыку асветніцкага рацыя-налізму ў розных жанравых і антыжанравых формах прамовы, казання, блазо ны, гавэнды, пародыі, дыярыуша, показкі, гутаркі, якія разлічаны на культуру штодзённага жыцця, прасякнутую імкненнем пачуць песню кулікоў у выцці завірухі і намацаць «галінамі сонца», прабіваючыся праз пліту замагільнага свету. Беларуская адраджэнская культура прапануе чалавецтву вопыт пераплаўкі ў душы напластаванняў энергіі цярпення, 
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болю і пакуты ў энергію прасветленага дзеяння. Гэты накірунак быў падрыхтаваны фальклорным псіхааналізам і рэфлексіяй у жанрах гутарак-скаргаў, песняў-жальбаў ХІХ ст., пазаабрадавай лірыкай і трансфармацыяй абрадавай сюжэтыкі. Гэтыя тэндэнцыі вельмі выразна выступаюць у эвалюцыі рэпертуару жніўнай абрадавасці, у развіцці карнавалізавана-смехавога і містэрыяльна-трагедыйнага канону ў народным тэатры. Вопыт вуснай рэфлексіі ў апавяданнях казачнікаў Рэдкага, Старога дзеда Савіцкага, Матруны Бохмачыхі з’яўляецца не тольк феноменам мастацка-вобразнага адлюстравання рэчаіснасці, але і формай народнай фенаменалогіі духу – своеасаблівым фальклорным дыскурсам, у якім раскрываецца драма і логіка самарэалізацыі суб’екта ў сферы духоўнай творчасці ў сітуацыі каланіяль-най залежнасці этнасу.Такой атэстацыі цалкам заслугоўвае і фальклорна-асветніцкі раман у навелах Я. Баршчэўскага «Шляхціц Завальня», на старонках якога паўстае вобраз «Беларусі ў фантастычных апавяданнях». Творы Я. Баршчэўскага прапануюць чытачу тыпалогію чалавечых характараў, адлюстраваную ў персаналіях міфалогіі, гісторыі і рэальнага часу, але яго найперш цікавіць гістарычная плынь свядомасці Сына Буры – задумнага, які застаўся ў духоўнай ізаляцыі пасля ўключэння Беларусі ў склад Расійскай імперыі. Аднак шляхціц Завальня па-гаспадарску збірае народную духоўную спад-чыну. У гэтым – сутнасць яго натуры і прынцыповае адрозненне ад самот-нага вандроўнага рамантыка, выхаванага на чужым духоўным грунце.Я. Баршчэўскі мэтанакіравана імкнецца да інтэграцыі вопыту сакра-таўскай пошукавай маеўтыкі з гаспадарскай парадыгмай беларускага фальк лору. Класіфікацыя тыпаў духоўнага дзеяння ў творах Я. Баршчэўскага суадносіцца з гістарычнымі тыпамі свядомасці ў «Фенаменалогіі духу» Гегеля, але беларускага аўтара больш цікавяць перспектывы аздараўлення «няшчаснай свядомасці» ў беларускім Асветніцтве. Фальклорны дыскурс рыхтаваў грунт для пранікнення ў глыбіні свядомасці і падсвядомасці звы-чайнага чалавека – не толькі ў «тыповых» абставінах, але і ў крытычнай сітуацыі выбару рашэння. У пачатку ХХ ст. у фальклоры была створана кагнітыўная аснова для стварэння патэнцыялу духу і розуму ў сітуацыі 
на дне быцця ў абсалютнай цемры сацыяльных тупікоў і закуткаў душы. На гэтым рубяжы самаруху фарміраваўся экспрэсіянісцкі стыль у беларускай эстэтыцы мастацтва. К. Чорны ў прызначанай для Л. Клейнбарта «Аўтабіяграфіі» пісаў у 1928 г.: «Галоўнае, што мучыць мяне з самых мала-дых год маіх, – гэта пакуты чалавека на зямлі, якія ў нас яшчэ не знішчаны і за знішчэнне якіх мы змагаемся. Гэта таму, што я выйшаў з самага “дна” нашага беларускага жыцця і з гэтым дном і цяпер звязаны духоўна і фізічна. Прынамсі – блізкія мне людзі і цяпер жывуць у гэтым дне» [3, с. 70].Суб’ектывацыя творчага працэсу патрабавала ад асобы аўтара вялікіх рэсурсаў творчай і грамадзянскай мужнасці. На гэтым рубяжы ў ХХ ст. 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 177сфарміраваўся адзін з важнейшых маральных імператываў, які стаў законам у эстэтычнай дзейнасці патрыятычнай беларускай інтэлігенцыі. У эстэ-тыцы беларускай моўнай творчасці навейшага часу гэтая норма паказана ў дынамічнай форме самаруху нацыянальнай контрсугестыі да сваёй завершанасці (энтэлехіі) у выглядзе тэзаўруса: «Так рупная пчала збірае мёд і з горкіх кветак» («Пчала», ХІІ ст. ); «Гуслям, княжа, не пішуць законаў» (Я. Купала); «Я не магу вас песняй цешыць з абмытых бурамі эстрад» (М. Танк); «Лепш цяжка жыць, чым быць бадзёрым трупам» (А. Куляшоў). Кагнітыўны вопыт сучаснага беларускага семіёзісу заснаваны на гістарычных здабытках нацыянальнай генератыўнай семантыкі, глыбінныя сэнсы якой недаступны мовам іншанацыянальным у Беларусі, неарганічным у сілавым полі беларускамоўнага вобраза Сусвету.На сучасным этапе прагрэс беларускай сацыякультурнай дынамікі зале-жыць ад здольнасці супольнага суб’екта скіраваць псіхагенез інтэлекту і душы на аднаўленне і актывізацыю культурнай памяці. Выключнае зна-чэнне ў рэабілітацыі прынцыпаў прыродазгоднасці і культуразгоднасці. У дыдактыцы і выхаванні актыўных удзельнікаў «Берагіні» гэтыя прын-цыпы штодзённа пашыраюць духоўныя далягляды навучэнцаў, умацоўваюць іх годнасць і пачуццё адзінства. Адной з найбольшых перашкод на гэтым напрамку з’яўляецца гіпастазіраванне ў вучонай педагогіцы, нізкі ўзровень яе рэфлексіі і кампенсацыя адсутнасці належнай актыўнасці духу мітуснёй фестывальных і конкурсных шоу. Пра пагрозу экалагічнай імітацыі ў народ-най культуры не аднаразова папярэджвала Зінаіда Мажэйка: «Але ўсе сучас-ныя “наўколфальклорныя” і “постфальклорныя” формы з іх агульна дамінуючай забаўляльна-рэкрэатыўнай функцыяй адводзяць народазнаўчае і мастацтвазнаўчае згуртаванне ад экалагічнай трывогі і насцярожанасці ў бок бесклапотнага фалькларызму».Усе падобнага роду разбурэнні З. Мажэйка аб’яднала зборнай назвай постфальклор. Да сказанага дабавім: намаганні прыдумаць для постфаль-клору нейкае тэарэтычнае апраўданне застаюцца марнымі і бездапаможнымі, як і нейкі «пазафіласофскі» квазіканцэптуалізм. Інтэлектуальная бездапа-можнасць падобнай квазітэорыі выразна бачыцца на фоне здабыткаў педагогаў руху «Берагіня».
1.  Ластоўскі, В. Выбраныя творы. – Мінск : Беларускі кнігазбор. – 512 с.2.  Купала, Я. Паэмы. Драматычныя творы. – Мінск : Маст. літ., 1989. – 494 с.3.  Чорны, К. Зб. твораў у 8 тамах. Т. 8. – Мінск : Маст. літ., 1975. – 616 с.4.  Мажэйка, З. Аўтэнтычны песенны фальклор і постфальклор // XV Міжнародны з’езд славістаў. Даклады беларускай дэлегацыі. – Мінск : Бела-руская навука, 2013. – С. 321–332.
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(г. Мінск)

ЭТНАС І КУЛЬТУРА Ў ХХІ СТАГОДДЗІУ пачатку 90-х гг. ХХ ст., калі праблемы міжнацыянальных адносін набылі ў СССР найбольшую вастрыню, А. Салжаніцын, спасылаючыся на гісторыю дарэвалюцыйнай Расіі, пісаў аб «дрымотнай нераспазнавальнасці нацый» у ёй. Але ж і савецкае быццё, у рэшце рэшт, было не ў стане вырашыць века-вечнае пытанне. «На жаль, – канстатаваў выбітны пісьменнік, – многія з нас ведаюць, што ў камунальнай кватэры часам і жыць не хочацца. Вось так зараз у нас абвострана з нацыямі»[1, с. 2].Паказальна, што пісьменнік гаворыць аб адносінах нацый, але больш дакладна, у гэтым выпадку, было б разважаць маючы на ўвазе этнас. Пака-зальна, што лінгвістычныя карані абодвух паняццяў фактычна супадаюць – «этнас» (грэч.) ethnos – племя, народ; «нацыя» (лат.) natio – народ, племя. «Этнічная супольнасць (этнас) – сцвярджае савецкі слоўнік – гістарычна ўзнікшы від устойлівай сацыяльнай групоўкі людзей, якія прадстаўлены племенем, народнасцю, нацыяй; тэрмін «Этнічная супольнасць» блізкі да паняцця «народ» у этнаграфічным сэнсе» [2, с. 1555]. З тэрмінам «нацыя» праблема выглядае складаней. На пераломе XIX – XX стст. ёй настойліва займаліся сацыял-дэмакраты, дзеячы сацыялістычнага руху розных напрам-каў (К. Кауцкі і інш.), тэарэтыкі нацыянальна-вызваленчых рэвалюцый.У даваенным СССР лічылася, што праблема навукова вырашана працай І. В. Сталіна «Марксізм і нацыянальнае пытанне». «Палітычны слоўнік» 1940 г. у рэчышчы гэтых ідэй сцвярджаў: «Нацыя – устойлівая супольнасць, якая склалася гістарычна і ўзнікла на аснове агульнасці «мовы, тэрыторыі, эканамічнага жыцця і псіхічнага складу, які праяўляецца ў агульнасці куль-туры» (Сталін). Нацыя ўзнікае ў перыяд ліквідацыі феадалізма і развіцця капіталізма [3, с. 371]. Аднак, трэба адзначыць, што абодва паняцці («этнас» і «нацыя») рабіліся прадметам навуковых даследаванняў цыклічна: інтарэс да іх, то ўзнікаў, то гінуў на дзесяцігоддзі. Так, паняцце «нацыя» робіцца актуальным бліжэй да канца 90-х гг. ХХ ст., «этнас» вяртаецца ў савецкую гуманітарную навуку ў пачатку 80-х гг. ХХ ст.Ю. У. Брамлей, разглядаючы генезіс паняцця «этнас», падкрэслівае, што ў айчынай навуцы «… з самага пачатку ўжывання тэрміна “этнас” за ім за мацавалася значэнне “народ” (у тым сэнсе гэтага слова, які яно мае, калі размова ідзе аб народах свету), такое агульнае разуменне гэтага тэрміна захоўваецца і ў савецкай навуцы» [4, с. 15]. Аднак, інтэрпрэтуючы распаўсюджаны ў англамоўнай літаратуры тэрмін «ethnicity», Ю. Брамлей адзначае, што гэты тэрмін можа трактавацца далёка не адназначна: то як «характар або якасць этнічнай групы…», то як «этнічная адзінка» [4, с. 11]. 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 179Аднак акадэмік Ю. Брамлей у трактоўцы этнаса не змог пазбегнуць памы-лак, якія былі метадалагічна ўласцівы савецкай гуманітарнай навуцы.Тое, што этнас прадстаўляе сабой устойлівую сукупнасць людзей (племя, народнасць, нацыя), якая гістарычна склалася на пэўнай тэрыторыі (з пэў-нымі асаблівасцямі прыроды), гэта відавочна. Другім глабальным скла-дальнікам этнаса з’яўляюцца матэрыяльныя і культурныя асаблівасці яго быцця – жыллё, адзенне, прылады працы, ежа, мова, веравызнанне, нацыя-нальная самасвядомасць, нацыянальны характар, нацыянальная менталь-насць, нацыянальнае мастацтва, народная педагогіка.Пры гэтым адзначым, нацыянальная культура, з нашага пункту гле-джання, прадстаўляе сабою сукупнасць духоўных каштоўнасцей, які выпра-цаваў (або пазычыў) этнас падчас доўгага гісторыка-сацыяльнага шляха яго развіцця.Вяртаючыся да пазіцыі Ю. У. Брамлея (як і пераважнай большасці савецкіх этнолагаў і этнографаў), трэба адзначыць, што ёй уласцівы акцэнт на сацы-яльнае ў трактоўцы прыроды этнаса. Зразумела, этнічная адзінка, тым больш – народ (этнас) можа існаваць толькі ў рамках соцыума, але пашы-рэнне аб’ёму «сацыяльнага» як бы заканамерна здымае біялагічныя слаі (уключаючы кроўна-роднасную лучнасць людзей, што на ранніх этапах быцця этнаса іграе вельмі важную ролю), адзінства псіхалагічнага складу прадстаўнікоў этнаса, іх духоўную накіраванасць, што вызначае іх паводзіны ў рэальным жыцці. Але напрыканцы савецкай эры, айчынная навука ў асобе Л. М. Гумілёва выказала прынцыпова іншы падыход да праблемы прыроды этнасу.«Этнас, – па Л. М. Гумілёву – калектыў людзей, які натуральна склаўся на аснове арыгінальнага стэрэатыпа паводзін і існуе як энергетычная сістэма (структура), што супрацьпастаўляе сябе ўсім іншым такім калектывам, зыходзячы з адчування кампліментарнасці» [5, с. 730]. Канцэпцыя Л. М. Гумі-лёва складаная сама па сабе: этнагенез разумеецца «як працэс праходжання суперэтнасам усіх стадый свайго развіцця», узнікненне этнаса «звязана з пасіянарным штуршком», пасіянарнасць ёсць «біяхімічная энергія жывога рэчыва», пасіянарыі – «персоны энергазбыткоўнага тыпу, якія забяспечва-юць арганічнае развіцце этнаса» [6, с. 539, 511, 509, 506]. Канцэпцыя Л. М. Гумілёва прадстаўляецца нам вельмі цікавай, але яго погляды на дамінаванне біялагічнага пачатку ў этнагенезе вызываюць пэўныя пярэчанні. Як і пазіцыя Ю. У. Брамлея з дамінаваннем сацыяльнага пачатку. На наш погляд, у этнагенезе, асабліва на апошніх стадыях (самасцвярджэнне нацыі), усе большую ролю адыгрываюць духоўныя фактары.Што тычыцца нацыі, то ХХ ст. прадэманстравала паступовы адыход гэтага паняцця ад паняцця «этнас». І хаця сучасны нямецкі філосаф Курт Хубнер сцвярджае, што «не толькі ідэнтычнасць асобы, але і ідэнтычнасць нацыі з’яўляе сабой неабходную ўмову агульнага чалавечага жыцця» 
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[7, с. 291], але ён жа канстатуе, што напрыканцы ХХ ст. цяжка весці размову аб «нацыянальна гамагеннай дзяржаве», рэальнасць вымагае аналізаваць дзяржаву, якая «ахоплівае некалькі нацый» [7, с. 295].ХХІ ст. – век інфарматызацыі і глабалізацыі – яшчэ больш падкрэсліў раз-межаванне па лініі «этнас – нацыя». Так, пад уздзеяннем глабалізацыі раз-мываецца паняцце нацыянальнай прыналежнасці – сучаснае міжнароднае права трактуе вырашэнне гэтай праблемы на карысць дзяржаве. Хто такі Сільвестр Сталоне? Зорка сусветнага кіно, у пашпарце азначаны як амеры-канец, але цяжка прадставіць дадзеную асобу па-за межамі італьянскіх звы-чак, ежы, культуры. Але варыабельнасць сучаснага жыцця прыводзіць да высновы: «…грамадзяне адной дзяржаўнай нацыі або субнацыі могуць у адзін і той жа час разумець сябе як людзі, якія належаць некаторай куль-турнай нацыі» [7, с. 295]. Адрозненне, такім чынам, ідзе па лініі духоўнай сферы, па лініі, галоўным чынам, культуры.Культура, як вядома, тыпалагічна можа быць прадстаўлена ў трох галоўных падзелах: элітная культура, традыцыйная, альбо народная куль-тура, масавая культура. Стагоддзямі элітная і народная культуры існавалі ў розных суадносінах. Напрыклад, у Беларусі XVII – XVIII стст. выявілі вода-падзел паміж «вышэйшай» (арыстакратычнай) культурай і культурай «ніжэйшай» (народнай) [8, с. 90–91].ХХI ст. унесла важныя карэктывы як у суадносіны розных культурных пластоў унутры нацыянальных культур, так і, галоўным чынам, у суадносіны этнічных культур. І галоўным фактарам такога становішча выступіла такая з’ява, як глабалізацыя. З аднаго боку, яна павялічыла варыабельнасць суадносін этнанацыянальных культур. Так, пачынаючы з Сярэднявечча і практычна да ХХ ст. большасць этнанацыянальных культур ажыццяўляла міжкультурны дыялог толькі з бліжэйшымі культурамі (прыярытэтныя сувязі беларускай культуры з канца XVI ст. і да канца XVIII ст. былі звязаныя з культурай польскай, з канца XVIII ст. і да сярэдзіны ХХ ст. з расійскай). Глабалізацыя сутнасна расшырыла поле міжкультурнага дыялога; дзяку-ючы інфармацыйна-камунікатыўным тэхналогіям этнанацыянальныя культуры маюць магчымасць наладжваць кантакты (у тэорыі) з самымі аддаленымі культурамі. Але, з другога боку, глабалізацыя накіравана супраць самога існавання этнанацыянальных культур: магістральны напра-мак яе дзейнасці накіраваны на ўніфікацыю, на ўкараненне пэўных (галоўным чынам «атлантычных») каштоўнасцей і ідэалаў, на прыярытэце цывілізацыйнага пачатку над пачаткам культурным. «Цывілізацыя – сцвяр-джае С. Ханцінгтан – з’яўляецца найвышэйшай культурнай цэласнасцю» [9, с. 51]. Зразумела, што блізкія этнасы, якія належаць той ці іншай цывілізацыі, маюць, як след, і могуць ствараць адзіную культурную пра-стору. Але нават самыя блізкія этнасы адрозніваюцца непаўторнай сама-бытнасцю сваіх культур.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 181Уздзеянне глабалізацыі адбіваецца ва ўкараненні шырокіх плыняў так званай «масавай» культуры. Найбольш эфектыўныя каналы для гэтага: музыка, мода, кіно, англійская мова, як найбольш запатрабаваная ў інфар-мацыйных тэхналогіях (і, у прыватнасці, у інтэрнэце).Усе гэтыя наплывы, накіраваныя на «масавую» культуру, пэўным чынам сказваюцца і на вядучым пласце сучаснай нацыянальнай культуры – куль-туры прафесійнай, якая ў многім перахапіла эстафету былой «арыстакра-тычнай» культуры. Што тычыцца традыцыйнай культуры, якая выходзіць з глыбіні вякоў і з найбольшай сілай характарызуе этнанацыянальную культуру, то гэты пласт свядома адціскаецца нават на другі, а то і на трэці план.І наогул, тэндэнцыі нівеліроўкі і стандартызацыі культуры, якія імкнецца сцвярдзіць глабалізацыя, выступаюць галоўнымі перашкодамі ў духоўным развіцці чалавецтва ў трэцім тысячагоддзі нашай эры. Гэтыя тэндэнцыі, зразумела, сказваюцца і на духоўным жыцці Беларусі. Асабліва небяспеч-ныя глабалізацыйныя «імпульсы» тычацца этнічнай культуры Беларусі. «Беларуская этнічная культура – гэта цэласная сістэма, у якой усе падсістэмы і элементы (рэлігія, народная педагогіка, міфалогія, абрады, фальклор, ужытковае мастацтва, дыялектная ці гутарковая мова) арганічна ўзаема-звязаныя» [10, с. 9]. Але ў сучасны момант, як адзначае выбітны філосаф і культуролаг, «Сфера функцыянавання нацыянальнай мовы, нацыяналь-най культурнай традыцыі зніжаецца да той крытычнай рысы, за якой пач-нецца іх музеізацыя і дэпаніраванне» [11, с. 35]. Але ёсць і падставы для асцярожнага аптымізму. Гэта перш за ўсе экзістэнцыяльнае разуменне свету, якое ўсе больш захоплівае не толькі этнічнае ядро нацыі, але і прадстаўнікоў нацыянальных меншасцей, якія насяляюць Беларусь. Яно сфарміравалася за апошнюю чвэрць стагоддзя існавання незалежнасці Беларусі. І ў ракурсе гэтага разумення, вырастае і этнакультурнае поле пры-цягнення, дзе павага да беларускай культуры, беларускай мовы, праяў бела-рускага мастацтва, беларускай культурнай традыцыі, іграе рашаючую ролю. І гэта тое духоўнае апірышча, якое з’яўляецца гарантыяй існавання і бела-рускага этнаса, і культуры на беларускай зямлі.
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Марыя  СНІТКО
(г. Мінск)

СЯМЕЙНАЕ ВЫХАВАННЕ:
ПРАБЛЕМЫ ГЕНДАРНЫХ І МІЖПАКАЛЕННЫХ 

УЗАЕМААДНОСІНСёння многа вядзецца размоў наконт выхавання дзяцей наогул, а так-сама і ў сем’ях. У друку з’яўляюцца артыкулы псіхолагаў, у якіх даюцца парады, як выхоўваць дзяцей, як павінны рэагаваць бацькі на паводзіны дзяцей не толькі ў сем’ях, але і ў соцыуме, а таксама парады старэйшым чле-нам сям’і: бацькам дзяцей, дзядулям і бабулям. Можна пагадзіцца з многімі парадамі, але гэта даецца агульна ўсім, не звяртаючы ўвагі на такія моманты: акрамя агульных традыцый існуюць традыцыі кожнай сям’і. Чытаючы такія парады не ўсе бацькі, асабліва маладыя, часта не разумеюць, чаго ад іх хочуць. Зараз мы не можам выхоўваць дзяцей так, як выхоўвалі ў далёкім мінулым, але ўзяць самае лепшае з тых часоў і спалучыць з сучаснасцю – наш абавязак.«Выхаванне чалавека – вельмі складаны, разнастайны і супярэчлівы пра-цэс» (Л. В. Ракава). Як гаварылі старажылы, выхаванне пачынаецца з працы і ў працы, таму асновы выхавання пачынаюцца з сям’і. Адпрацаваўшы 27 гадоў з калектывам па-сапраўднаму сямейным, у якім займаюцца дзеці разам з бацькамі, моладзь мае рацыю выказваць свае меркаванні, досведы, назіранні, з якімі сустракаюся штодзень. Чамусьці многія старэйшыя ў раз-мовах, калі справа тычыцца дзяцей, іх паводзін, узаемаадносін паміж сабой, адносінамі не толькі да родных і блізкіх, але да зусім незнаёмых і чужых, кажуць прыкладна так: «А што вы хочаце? Якая краіна, такія і дзеці. Што яны бачаць?». Не, даражэнькія. Напачатку свайго прыходу ў жыццё дзіцятка жыве ў сям’і, якая знаходзіцца ў гэтай краіне. І не краіна вучыць немаўля размаўляць, першапачатковаму этыкету, узаемаадносінам, стаўленню да 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 183жыцця, а сям’я. Усё ідзе з сям’і. Тое генетычнае, што закладваецца ў дзіцяці да нараджэння, ужо потым замацоўваецца выхаваннем у асяроддзі сямей-ных адносінаў. Едучы штодня на працу ў транспарце, можна ўбачыць, якое выхаванне атрымоўвае дзіця: сядзіць бацька, або маці і дзіця, а тут, побач, стаіць сталы чалавек, дык саступіце месца самі, калі хочаце, каб ваша дзіця сядзела, або вазьміце на ўлонні і трымайце, паказвайце сваім прыкладам, як гэта рабіць. Тое ж самае бачна і ў паводзінах дзядуляў і бабуляў, якія хочуць, каб чужыя дзеці далі месца, а калі едуць са сваімі, то чамусьці забываюць, што і іх унукі павінны паважаць старэйшых. Адпаведна бачу падыход у сем’ях, калі дзеці пачынаюць маніпуляваць старэйшымі, кшталту: «Я пайду на заняткі тады, калі ты мне купіш што-небудзь». Прабачце, шаноўныя. Што гэта за выхаванне? Калі бацька або маці ідуць на працу, яны думаюць аб тым, каб зарабіць грошы дзеля чаго? Так, дапамагчы сабе ўзрасціць, выха-ваць, вывучыць дзетак належным чынам, а не ўзгадваць «капрызнага», «лянівага» грамадзяніна, які будзе «сядзець на карку» бацькоў да сівых валасоў, нічога не робячы не толькі для сям’і, але і для той краіны, у якой ён жыве. Напрыклад, 15-гадовую дзяўчынку лічаць дзіцём – маці заплятае ёй косы, бо сама не можа, прасуе ёй адзенне, разагравае абед – а што далей? Якім будучым надзяляе сваё «дзіцятка» такая апека? У такім узросце дзяўчына павінна рабіць гэта сама. Што можа даць потым сваім дзецям выхаваная такім чынам жанчына ў будучым? А вось другі прыклад. У пера-пынку чую такую размову:– Раман, колькі табе гадоў?– Адзінаццаць. А табе?– А мне 13 сакавіка было 10.– О, зараз ты ўжо не маленькая. Табе 10, а значыць, ты ўжо дарослая. Мне, як было 10, то мама сказала, што я ўжо станаўляюся мужыком і мае паводзіны павінны адпавядаць дарослым паводзінам.– Ну, дык і я дапамагаю маме: браціка гляджу, мыю посуд, адна прыяз-джаю на спеўкі, адна хаджу ў школу…– Ну, гэта добра. А я сам прыходжу са школы, раблю ўрокі; потым іду на вуліцу, гуляю з сябрамі, а пасля іду на спеўкі. Мне ніхто не напамінае, што рабіць. Я сам ведаю. Я – мужык (з падслуханага. Дыялог Ксеніі Банчук і Рамана Змітровіча).Вось два яскравых прыклады выхавання дзяцей у сем’ях.Я памятаю сваё выхаванне: за нас ніхто нічога не рабіў, не насіў, толькі гаварылі, што патрэбна рабіць, а калі не слухаліся, пад рукамі ў матулі заўсёды быў трапкач (невялікі ручнік з кутасамі) і нам дастаткова было позіркам паказаць туды, дзе ён вісеў. Мы, малыя, ведалі, што нельга паль-цам паказваць нават на месяц, а калі паказвалі, то трэба было тройчы моцна ўкусіць сябе за палец (бо, як казаў тата, калі гэтага не зрабіць – палец адваліцца). Таму папярэдне думалі, а потым рабілі. Ведалі мы і што такое 
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«бярозавая каша», і «атрымаць лазню». Як кажуць у народзе: «не давай дзе-цям волю, бо завядуць у няволю».Яшчэ хочацца сказаць аб «спаборніцтвах» паміж дзецьмі ў сем’ях. Трэба навучаць дзяцей роднасным адносінам. Хлопчык ты або дзяўчынка, ста-рэйшы або малодшы. Брацік павінен клапаціцца пра сястрычку і наадварот; старэйшыя павінны дапамагаць бацькам глядзець за малодшымі, малод-шых паступова прывучаць да самастойнасці: схадзіць у краму, заставацца аднаму дома, прывесці з дзіцячага садка малодшых (калі гэта магчыма). А то, што я бачу? Многія маці або бабулі, акрамя тых торбаў з прадуктамі, яшчэ нясуць заплечнікі 10-ці гадовых «малых», а яшчэ балюча бачыць тое, як зашпільваюць ім курткі, падносяць ваду і прысмакі, быццам згаладаюцца за час заняткаў. Заўсёды папярэджваю, што перад заняткамі спеваў і харэа-графіі нельга есці, тлумачу чаму. Але знаходзяцца вельмі «клапатлівыя» родныя, якія цішком, у куточку кормяць сваіх галодных «немаўлят», і гэтым навучаюць дзяцей маніць, а яны потым зацвярджаюць свае ўчынкі так: «не я не рабіў (ла), не гаварыў (ла)». Хаця я дакладна ведаю, як усё адбывалася. Вельмі радасна за тых дзетак і падлеткаў, якія спачуваюць не толькі дарос-лым, але і сваім сябрам, бо ў такім узросце, як правіла, прысутнічае агрэсія, незадавальненне, непрыняцце іншых, у тым ліку бацькоў. І я заўсёды на пачатку занятка задаю пытанне «Як у вас справы?», уважліва выслухоўваю кожнага, каб потым абмеркаваць усе праблемы разам з бацькамі.У падлеткавым узросце важна, каб дзеці свядома, самі пачыналі прымаць рашэнні. Нельга старэйшым прынцыпова падыходзіць са сваімі павучаннямі, а трэба ўжо абмяркоўваць, даваць парады, не вырашаць за падрастаючых, што ім рабіць і як рабіць. Не зусім разумею тых бацькоў, асабліва матуль, якія не пытаюцца ў 13-17-ці гадовых юнакоў і дзяўчат, што для іх лепш у навучанні, у спробах выбару прафесіі, наогул да ўсяго жыццёвага, не даюць волі выбару. Бацькі так хочуць, яны больш ведаюць, бо прайшлі гэты жыц-цёвы этап. Але рэдка хто з іх вяртаецца ва ўспамінах у той час, калі самі стаялі перад выбарам. На мой погляд, калі б моладзь больш самастойна ішла да выбару прафесіі, то намнога больш было б адукаваных спецыялістаў ва ўсіх галінах, бо чалавек прыйшоў у прафесію мэтанакіравана. Уласна кажучы, многія бацькі, бабулі і дзядулі імкнуцца, каб усё было так, як хочуць яны. І ўзрошчваюць асобу, якая не мае права голасу не толькі ў сям’і, але і потым, у жыцці, чалавек не можа знайсці сябе, бо за яго вырашалі і рабілі ўсё самыя родныя блізкія.Зараз, у час мабільных сістэм, з выхаванцамі ад 10 да 17 гадоў мы выра-шаем нашы ўнутрыкалектыўныя пытанні самі. Калі не прыходзіш на заня-так – тэлефануй, або напішы «смс», каб кіраўнік ведаў, хто будзе адсутнічаць. І перавагу іх не прыходу на занятак я аддаю тлумачэнню – «не хацелася». Гэтым словам сказана ўсё. Лічу, што так выхоўваецца сапраўдная асоба, якая не хітрыць, а аддае справаздачу сабе і паказвае прыклад іншым. Яшчэ не 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 185магу не пісаць аб этычным выхаванні, калі бацькі эксперыментуюць з дзеткамі ў адзенні і прычосках. Так, падлеткі і моладзь павінны знаходзіць сябе, вучыцца на сваіх памылках, а дарослыя (як было сказана вышэй) толькі выказваць свае меркаванні і раіць. Але навошта фарбаваць валасы, вусны, пазногці, вейкі малым. Вось і прыходзяць на святы «штучныя лялькі», замест прыгожых жывых дзетак. Добра, калі пасмачкі валасоў у дзяўчынак пафарбаваны, але калі ў хлапчукоў…У традыцыях беларусаў існаваў абрад адасаблення хлопчыкаў ад дзяўчынак, або абрад пераходу ад маленства да дзяцінства – гэта перыяд 6–7 гадоў. М. Я. Нікіфароўскі ў кнізе «Простонародные приметы…» апісвае яго. Да 6–7 гадоў хлопчыкі і дзяўчынкі хадзілі ў доўгай сарочцы. А перад тым, як надзець хлопчыку штаны, а дзяўчынцы спадніцу, дарослыя расцілалі на падлозе старыя бацькоўскія штаны і спадніцу маці. Дзецям прапаноўвалі выбраць і пераапрануцца, старэйшыя ўважліва назіралі за імі. З гэтага часу і з’яўляліся адрозненні ў адзенні, гульнях, працоўных занятках. Тое ж самае я магу адзначыць і са свайго маленства і дзяцінства, калі з намі забаўлялася бабка Ганна. Усім і хлопчыкам, і дзяўчынкам паказвала, як рабіць з паперы лялек (памятаю і зараз), як матуля рабіла саламяных павучкоў да Каляд, а мы падавалі ёй саломку; як перад Вялікаднем прыбіралі ў хаце і ў нас, малых, былі свае заданні. Узімку адзенне ва ўсіх малых было аднолькавае: апраналі сачкі (самаробныя цёплыя куртачкі), паверх завязвалі вялікія цёплыя хусткі – абхінанкі, абувалі ў буркі, і нас, малых, «выгулівалі» на вуліцы дарослыя. У гэтым узросце ўсе былі аднолькава падстрыжаны, па хаце бегалі босыя, разам з дарослымі садзіліся за стол, елі лыжкамі, а самыя маленькія былі на ўлоннях у матуль. А з 6–7 гадоў хлопчыкі на вуліцу адзявалі шапкі (картузы), насілі кашулі, штаны, ніжнюю бялізну. Дзяўчынкам запляталі валасы ў косы, завязвалі хустачкі, апраналі ў сукенкі, абавязко-вым была ніжняя бялізна. І ў гэтым узросце матуля і бабуля навучалі вышы-ваць гладдзю, прышываць гузікі, прасаваць бялізну, прыбіраць у хаце, дапа-магаць па гаспадарцы, разам мыць бялізну, а хлопчыкаў тата і дзядуля прывучалі секчы сякерай, пілаваць пілой дровы, касіць, араць, сеяць, і ўжо к 13–15 гадам мы поўнасцю засвойвалі ўсе гэтыя навыкі, падмянялі бацькоў. Самым адказным момантам у жыцці хлопчыкаў быў дазвол працаваць на конях, а гэта ўзрост 9–10 гадоў. Як дзяўчынкі, так і хлопчыкі навучаліся даіць карову і ганяць у поле, адбываць «радоўку». Вось так, дапамагаючы бацькам па-гаспадарцы, мы вучыліся ў школе, рабілі ўрокі, і ніхто нам не дапамагаў, не «нанімаў рэпетытараў, бо мы ўсе неслі адказнасць за свае ўчынкі. Так, я згодна, што зараз у школах многа хатніх заданняў, вельмі складаных, якія дзеці не разумеюць або не хочуць разумець. А настаўнікі не могуць або не хочуць патлумачыць тэмы, як належыць, але аб гэтым я ўжо выказвала свае меркаванні. На мой погляд не апошнюю ролю ў школьным навучанні адыгрывае таксама сям’я. Тут яскрава бачны спаборніцтвы 
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бацькоў, а не дзяцей. Калі ў класе хтосьці вучыцца лепш – дык жа чым хужэй мой сын або дачка, так думаюць многія і пачынаецца «нажым» на дзіця, якое не можа засвойваць школьную праграму, як некаторыя вучні. Адсюль ідуць многія дзіцячыя захворванні. І тут патрэбен разумны падыход. І калі бабулі і дзядулі на баку дзіцяці, то бацькі ўступаюць у канфлікт з імі. Міжпакаленныя ўзаемаадносіны, праблемы ўзаемаадносін былі заўсёды, але ў наш час яны больш углубляюцца. Зараз у большасці сямей дзеці выхоўваюцца бабулямі і дзядулямі, бо бацькі заняты на працы, і калі ўзнікаюць праблемы ў школах або садках, многія маладыя бацькі пачына-юць выхаванне не толькі дзяцей, але і сваіх родных, таму што не так сказалі, не тое дазволілі, трэба рабіць так, а не гэтак, і пачынаецца ўзаемавыхаванне адразу ўсіх: бацькоў, дзяцей, унукаў. У перыяд майго дзяцінства, калі жылі вялікімі сем’ямі, старэйшыя члены сям’і глядзелі гаспадарку і дзяцей, што тычылася выхавання – то выхоўвалі ўсе, прытрымліваючыся традыцый, супярэчлівага падыходу да выхавання не было. А зараз бацькі не дазваля-юць, але дазваляюць дзядуля, або бабуля і наадварот. Рэчаіснасць яшчэ і ў тым, што многія бабулі, дзядулі поўныя сіл лічаць сваіх дарослых дзяцей «нямоглымі», няздольнымі сем’янінамі, бо самі прывучылі з дзяцінства быць залежнымі ад іх, таму і ўмешваюцца ў жыццёвы працэс сваіх дарослых дзяцей. Многія маладыя пачынаюць разумець жыццё, аказваюць супраць-стаянне, а некаторых жыццёвая плынь нясе па ўказцы самых блізкіх лю дзей. І гэта праблема будзе існаваць, бо малыя, падрастаючы, бяруць у спадчыну тое, на чым іх узрасцілі. Яшчэ такія моманты ў выхаванні, якія «набіраюць размах» – гэта зварот малых дзетак да сваіх блізкіх. Калі я пачула, як трохгадовая ўнучка маёй знаёмай называе яе «Галя», а не бабуля, была здзіўлена. Пытаюся: «А хто гэта яе навучыў так звяртацца – не бабуля Галя, а проста Галя?». І ў адказ пачула: «Я сама. Якая я бабуля? Не хачу, каб мяне звалі бабуляй».Аказваецца, што гэта модна, што многія клічуць сваіх бабуль і дзядуль па імені, бо як я гаварыла раней, поўныя сіл дзядулі і бабулі хочуць быць для сваіх унукаў проста Галямі, Кастусямі, Ірынамі, Сяргеямі. А цёці і дзядзі скрозь толькі Мішы, Сашы, Алесі, Юлі – не больш. Дык адкуль жа ў далёкім будучым будуць знаць такія ветлівыя словы, як мама, тата, бабуля, дзядуля, цёця, дзядзя. Не хацелася, каб гэтыя словы, якія яднаюць род, знікалі, бо зараз не ўсе ведаюць, хто такія «залоўка», «дзевер», «сваяк», «дзядзіна», «шурын». Вельмі хочацца выказаць свае меркаванні наконт грамадзянскіх шлюбаў. Зноў вернемся да сем’яў. Калі ў сям’і ёсць старэйшыя брат або сястра, а малодшыя яшчэ не зусім разумеюць, што такое грамадзянскі шлюб, але бачаць, як кожнае паўгода да іх у сям’ю прыходзіць новы чалавек, якіх называюць сяброўкай або сябрам старэйшых, і раптам – як прыйшлі, так і знікаюць. Цікава, як адкладзецца ў будычым такі падыход да сямей-нага жыцця ў душы маленькага чалавечка?



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 187Такім чынам, абагульняючы ўсё тое, што было сказана вышэй – у выхаванні не павінна быць супярэчнасцей: у кожнай сям’і павінен быць адзіны падыход да выхавання, тады дзеці будуць ведаць, чаго ад іх хочуць, павінны быць разумныя забароны і дазволы да чаго-небудзь. Нельга карыстацца сваім дарослым аўтарытэтам: не вывучыш урок – не пойдзеш на любімы занятак, каб потым дзіця не ставіла такія ж умовы для старэйшых у будучым. Зараз, у наш час, і хлопчыкі, і дзяўчынкі займаюцца рознымі відамі спорту, харэаграфіяй, спевамі, музыкай – дык няма вялікага страху, калі дапамогу па хатніх справах будуць аказваць усе дзеці, незалежна ад полу. Але першасныя назіранні за малымі, даносіць немаўлятам, чым адрозніваецца хлопчык ад дзяўчынкі, чаму мы розныя, не саромецца адказваць дзецям на ўсе зададзе-ныя пытанні, якія з кожным годам ускладняюцца, каб потым у дарослы свет прыйшоў выхаваны па-сапраўднаму чалавек, які будзе валодаць першаснымі навыкамі жыцця. Надалей старэйшыя з малодшымі павінны прагаворваць усе моманты жыцця, каб пазбегнуць непаразуменняў. І не крытычна, на ўзвышаных «танах», а спакойна весці перамовы, так сказаць, «бяседаваць».І, напрыканцы, хочацца закрануць такую тэму, як «аднаполыя шлюбы». Не хацелася б, каб тое, што адбываецца ў Бельгіі, Швецыі, дайшло да нашай краіны. Я маю на ўвазе афіцыйны дазвол такой традыцыі. Бо наша краіна багата сваімі традыцыямі, якія існуюць да гэтага часу. І мы, кіраўнікі калектываў, педагогі, павінны граматна, без амбіцый умець працаваць з сем’ямі, з навучэнцамі, якія прыходзяць да нас, навучаць, выхоўваць на культурных традыцыях нашай краіны, што перадаліся продкамі нам у спадчы ну. І рабіць гэта так, каб у душах нашых выхаванцаў не засталося б пустога месца, якое можа заняць культура, чужая для нашай чыстай, свет-лай краіны з цудоўнай назвай – Беларусь.
Аляксей  ЯСКЕВІЧ

(г. Мінск)

ДЛЯ ЧАГО БЕЛАРУСІ Ў XXI СТАГОДДЗІ САПРАЎДЫ ПАТРЭБНА 
ЭТНАВЫХАВАННЕУ Беларусі вельмі няпростая сітуацыя з усім, што тычыцца нацыяналь-най1 культуры. У найбольшай ступені крызіс звязаны з парушэннем трансляцыі каштоўнасцей і культурных форм ды моўным зрухам. Калі 1 Я ўжываю тэрміны «нацыянальны», «беларускі», але толькі ў межах разгляду шырокай праблемы, каб не паглыбляцца ў дэталі. Але прынцыпова найбольш каштоўным я лічу веданне і падтрымку існавання ўсёй народнай традыцыі, што была на тэрыторыі Беларусі. А гэта значыць, разуменне рэгіянальных адрозненняў, памяць пра культуру этнічных меншасцей, уяўленні пра асаблівасці нацыянальнай спадчыны суседніх народаў.



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ188
казаць пра школу як асноўнае месца сувязі пакаленняў, то можна адзна-чыць, што ў беларускай адукацыі (выхаванні) разуменне этнанацыяналь-нага складу далёкае ад патрэб рэчаіснасці. Так, у прыватнасці, паводле вынікаў нядаўняга апытання, беларускую мову і літаратуру беларусы назы-ваюць найменш патрэбнымі школьнымі прадметамі, гл. [12, с. 21, «Рис. 7. Оценки заинтересованности в учебных предметах»] (беларуская мова на апошнім месцы, беларуская літаратура на трэцім з канца). Адсутнасць народнага, «радзімнага» кампанента (ці, часткова, яго неэфектыўная рэалізацыя ў масавай адукацыі1), як будзе паказана далей, наносіць знач-ную шкоду Беларусі.Паколькі мова – больш заўважны на паўсядзённым узроўні кампанент нацыянальнай культуры, ёй надаецца многа ўвагі ў абмеркаваннях. Сённяшні стан нацыянальнай мовы – гэта, безумоўна, праблема. Але за гэтай адной праблемай мы не бачым іншыя. У прыватнасці, людзі не маюць ведаў пра літаратуру Беларусі, не адчуваюць прыналежнасці да ёй. Гаворка не толькі пра класіку (часам не вельмі прывабную для сучаснага чытача), але пра агульны вобраз. У выніку беларусы чытаюць тых жа аўтараў, што і ўвесь свет (што няблага), але пазбаўляюць падтрымкі нашых сучасных пісьменнікаў, не даюць ім тым самым зарабіць. Не ведаючы іх, не могуць «рэкламаваць» аўтараў ці ўсю літаратуру як асаблівы брэнд на сусветным узроўні. А гэты стан рэчаў змяншае шансы на з’яўленне творцаў-«зорак», якім непатрэбна рэклама, яшчэ больш. У гэтай сітуацыі нават не мае зна-чэння мова літаратуры, бо нельга сказаць, каб рускамоўныя пісьменнікі Беларусі былі вядомыя ў нас хаця б параўнальна з прадстаўнікамі расій-скай масавай літаратуры.Калі казаць пра музыку, то сітуацыя падобная. Выключэннем з’яўляецца хіба папулярная музыка Беларусі, якая адносна добра акупаецца сама-стойна. Але «сур’ёзная» беларуская музыка не трапляе ў медыясферу, няма яе нават у школьнай адукацыі, а значыць у свядомасці. Пра народную ж музыку невядома амаль нічога, фактычна ўсе веды сярэдняга беларуса зводзяцца, у лепшым выпадку, да рэпертуару «Песняроў». Танец – любога кшталту – з’ява малапашыраная ў Беларусі, гэта нязвыклая форма баўлення вольнага часу (у параўнанні, напр ыклад, з праглядам тэлебачання, прагул-кай, спажываннем алкаголя).Трэба дадаць, культурны склад сацыяльнага жыцця не бывае апцыя-нальным. Гэта добра відаць на прыкладзе песні. Хаця за эпоху тэлевізара вельмі пашырылася «глядацкая» мадэль спеўнай творчасці, але з паўсядзён-нага жыцця цалкам песня не выціснулася. Хіба з’явілася новая сацыяльна-псіхалагічная праблема – людзі, якія «не ўмеюць спяваць». Але на вяселлі, маладзёжнай ці карпаратыўнай вечарыне з вельмі вялікай доляй вера-1 Што не дзіўна, бо для гэтага патрэбная наяўнасць «ведаў настаўніка пра сябе самога як частку этнаса і культуры» [1, p. 424 ].



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 189годнасці будуць моманты, калі людзі спяваюць. І калі няма нацыянальнай песні, то будзе «Белый снег, серый дождь…» ці штосьці з сучаснай музыкі. І гэта нядрэнна, бо гэта партыцыпацыя, удзел. Але тут магла б быць белару-ская песня, магла быць беларуская спеўная традыцыя (якая, дарэчы, дапа-магае спяваць усім у адрозненні ад эстрадна-мастацкай). За ёй быў бы попыт на эстраднае выкананне і апрацоўкі, а за гэтым стаяла б музычная індустрыя, якая б у выніку «выштурхоўвала» найбольш папулярныя з’явы ў рэгіянальны ці сусветны кантэкст (як адбываецца, напрыклад, з постфольк-праектамі ці гуртамі, што спяваюць на нацыянальных мовах, Расіі ці Украіны). І за ўсім гэтым грошы, а ў чыстай рэшце – адчуванне «прыналежнасці» (у англамоўнай літаратуры – belonging [1, p. 415], слова таксама можа быць перакладзенае як «дачыненне», «прычыненне», «сувязь») да зямлі, культуры, грамадства, «тутэйшасць», якая яднае людзей і робіць іх суіснаванне больш камфортным.Асаблівасць традыцыі ў тым, што яна партыцыпатыўная і інклюзіўная па сваёй прыродзе, а гэта вельмі «выгадная» рэч для грамадства. Па-першае, гэта робіць асобу «суўласнікам» традыцыі, гэта значыць шчыльна ўбу-доўвае нацыянальную традыцыю ў асабістую сістэму каштоўнасцей чала-века. Па-другое, гэта сацыяльны (сацыялізуючы) кампанент. Сучасны чала-век у медыяпрасторы аказваецца гледачом, адмежаваным ад выканаўцаў, да таго ж, сродкі камунікацыі адасабляюць людзей адзін ад аднаго, бо робяць асабістыя сустрэчы непатрэбнымі. Партыцыпатыўныя практыкі «вяртаюць» зносіны людзям, а гэта добра для эканомікі як непасрэдна (арганізацыя вечарын танцаў ці спеваў, фестываляў і інш.), так і апасродка-вана – як інтэнсіфікацыя стасункаў паміж людзьмі (добра для самаадчу-вання асоб, у выніку плён і для эканомікі, і для дэмаграфіі, нарэшце). Калі вельмі спрашчаць, то можна сказаць, што калі вы ў вольны час танцуеце сальсу, то вы «прасоўваеце» (у рэкламным сэнсе) лацінаамерыканскі вобраз, які можа вам падабацца або быць індыферэнтны, але калі вы танцуеце беларускі танец, вы і добра бавіце час, і ўзмацняеце сваё «belonging».З аднаго боку, Беларусь як краіна мае старажытную фальклорную трады-цыю, з другога – грамадзяне краіны не маюць агульнай практычнай куль-турнай базы (уменняў і фактычных ведаў), а сама традыцыя не ўсведамляецца як каштоўнасць. Але ці сапраўды можна меркаваць, што мы ад гэтага нешта губляем? Для разгляду гэтага пытання ў большай меры на фактычным матэрыяле хацелася б звярнуцца да прыкладу Ірландыі.Моўная сітуацыя ў Беларусі і Ірландыі1 падобная: дзяржаўных моў дзве, але асноўнай фактычна з’яўляецца англійская, якая выконвае ўсе функцыі ў краіне [11, с. 428]. Паводле звестак Цэнтральнага бюро статыстыкі 1 Калі я кажу пра Ірландыю, гаворка ідзе менавіта пра Рэспубліку Ірландыя, без дачынення да Паўночнай Ірландыі, якая з’яўляецца часткай Вялікай Брытаніі.
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Ірландыі, на красавік 2017 г. колькасць насельніцтва ацэньваецца як трохі менш за 4,8 млн чалавек [5]. У Беларусі, паводле дадзеных Белстата, жыве трохі больш за 9,5 млн чалавек [13], такім чынам людзей у Беларусі амаль роўна ўдвая больш, чым у Ірландыі.Пачаць можна з таго, што афіцыйны сайт ірландскага Дэпартамента замежных спраў і гандлю змяшчае старонку, якая мае загаловак «Прамо-цыя Ірландыі праз нашу культуру» і падзагаловак «Прэзентуючы багатую культурную спадчыну Ірландыі, мы можам атрымаць доўгатэрміновыя выгады для міжнароднай рэпутацыі Ірландыі і палепшыць тое, як люді бачаць нашу краіну» [6]. Такім чынам, паказваецца разуменне на ўзроўні знешняй палітыкі, міжнародных зносін важнасці культурнай спадчыны Ірландыі не абстрактна, а канкрэтна – як сродка стварэння сусветнай рэпутацыі. Далей: «Глабальнае ўздзеянне ірландскай культуры – гэта адна з нашых найбольшых канкурэнтных пераваг, што дзейнічае як універсальны інструмент, які дапамагае забяспечыць працу, гандаль, інвестыцыі і турызм. Гэта таксама наш найбольш эфектыўны спосаб пад-трымання сувязі з глабальнай ірландскай дыяспарай, таксама культурны сектар з’яўляецца дынамічнай часткай нашай эканомікі, часткай, што расце» [6]. З пункту гледжання ірландскіх дыпламатаў, культурны сектар не толькі стварае добры імідж краіны (што можа ўплываць на эканамічныя рашэнні як асоб, так і краін), але і з’яўляецца важнай часткай эканомікі, што расце. Калі казаць пра культуру ў сувязі з эканомікай, то найбольш блізкай галіной будзе турызм. Цікава звярнуцца да поглядаў ірландскага кіраўніцтва ў турыстычнай сферы. У сваёй прамове 2013 г. старшыня Fáilte Ireland (Нацыянальнае агенцтва па развіцці турызму) Рэдманд О’Донах’ю (Redmond O’Donoghue) кажа пра тое, што турысты ў Ірландыю прыязджа-юць у значнай ступені, каб дакрануцца да культурнай спадчыны: «Год за годам Fáilte Ireland праводзіць даследаванні турыстаў, калі яны знахо-дзяцца ў Ірландыі, і гэтыя даследаванні пацвярджаюць, што жаданне кантак та з гэтай спадчынай з’яўляецца галоўнай прычынай для большасці турыстаў прыехаць у Ірландыю. Так, натуральна, яны закажуць нумар у гатэлі, калі будуць у Ірландыі, і яны будуць есці і піць у нашых рэстара-нах ды барах. Але гэта не прычыны для людзей, каб прыехаць у Ірландыю. Нашы даследаванні паказваць, што турысты прыязджаюць у Ірландыю з жаданнем далучыцца да розных аспектаў нашай спадчыны. Гэта галоўны стымул» [4], а далей: «можа існаваць небяспека, што мы праглядзім відавочнае, і што недаацэнім моц знаёмага, у прыватнасці, калі знаёмы аспект ірландскага жыцця з’яўляецца даволі новым і нечаканым для наведвальнікаў нашай краіны» [4] – менавіта гэта зараз адбываецца ў Беларусі. У выніку ён падкрэслівае: «Аўтэнтычная культура і спадчына Ірландыі з’яўляюцца надзвычайна важнымі для працягу развіцця ірланд-скай індустрыі турызму» [4].



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 191Калі паспрабаваць падысці бліжэй да лічбаў, то можна звярнуцца да вялікага даведніка «Let’s Celebrate», які штогод выдаецца ў якасці справаз-дачы са сферы live entertainment (‘жывыя выступленні’). На жаль, гэта не дадзеныя па шчырай эканоміцы, што існуе на базе культурнае спадчыны, але, як ужо падкрэслівалася, менавіта выхаванне дзяцей у культурнай традыцыі спеву і танца спрыяе развіццю творчых здольнасцей і можа быць першым штуршком да прафесійнай кар’еры. Так, С’юзан Матэрвэй (Susan Motherway) у сваёй манаграфіі пра глабалізацыю ірландскай песні, гаво-рачы пра адраджэнне ірландскай традыцыйнай музыкі ў 1960-я гг. , адзна-чае: «Адраджэнне ірландскага фолька аднавіла павагу да ірландскай музыкі» [3, p. 144]. Узгаданая справаздача аналізуе мерапрыемствы, якія адбываліся на працягу года ў развітым музычным асяроддзі Ірландыі, акцэнт робіцца на даходах, якія атрымала краіна ад прыцягнення турыстаў, што прыязджалі спецыяльна на мерапрыемствы: «Прыблізна 3,7 млн «ложкаў на ноч» былі згенераваныя гэтымі падарожжамі, пры гэтым 433 666 наведвальнікаў прыехалі з-за мяжы Рэспублікі Ірландыя. На кожны 1 еўра, што быў патрачаны на квіток, дадатковыя 6,06 еўра выручкі былі атрыманыя іншымі сферамі эканомікі» [2, p. 4]. Паводле справаздачы нашага Міністэрства спорту і турызму, у тым жа 2016 г. Беларусь як арга-нізаваныя турысты (толькі такое сегментаванне рабілася) наведалі 217,4 тыс. чалавек, а экспарт турпаслуг склаў 155,2 млн долараў ЗША [8, с. 2]. Што да даходаў Ірландыі, то ўсяго індустрыя live entertainment стварыла 8723 дадатковыя працоўныя месцы, генеруючы даход у 1,3 млрд еўра. Для ілюстрацыі, бюджэт Рэспублікі Беларусь на 2018 г. складае 19 751 495 082 рублёў [10, с. 1], што прыкладна раўняецца 8,16 млрд еўра, іншымі словамі даход Рэспублікі Ірландыя ад аднаго з аспектаў культурнай сферы за 2016 г. трохі меншы за шостую частку ўсяго бюджэту Беларусі на бягучы год. Пры гэтым выдаткі на фінансаванне культурнай сферы ў Беларусі ў 2017 г. склалі 425,2 млн рублёў (176 млн еўра), а сродкі, атрыманыя ад пазабю джэтнай дзейнасці, – 147,6 млн рублёў (каля 60 млн еўра) [9], такім чынам, «куль-тура» Беларусі прынесла дзяржаве страты ў 116 млн еўра. Прыблізна такі парадак лічбаў, што апісваюць шкоду Беларусі ад нерэалізацыі творчага патэнцыяла грамадзян, а выйсцем з’яўляецца слушнае навучанне бела-рускіх дзяцей творча-выканаўчым навыкам, прамоцыя творчасці і сама-выра жэння (фальклорная традыцыя як база этнавыхавання якраз гэта і прапануе).Разгляд сітуацыі ў культурнай сферы пачынаўся з упамінання моўнай праблемы (адмова значанай часткі жыхароў Беларусі ад штодзённага ўжывання нацыянальнай мовы і адсутнасць эфектыўных дзеянняў з боку дзяржавы для змены сітуацыі), пры гэтым, асноўны аргумент – «непрак-тычнасць». Паводле вынікаў таго ж апытання, найважнейшым школьным прадметам сёння з’яўляецца замежная мова [12, с. 19, «рис. 5. Оценки 
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важнос ти учебных предметов»]. На гэтым фоне падаецца цікавым вывад, які пасля падрабязнага разгляду сітуацыі ў розных рэгіёнах Ірландыі робіць у сваёй дысертацыі Джон Вэлш (John Walsh): прамоцыя нацыянальнай мовы ў збольшага англамоўнай краіне «як відаць, уплывае пазітыўна на сацыя-эканамічнае развіццё Ірландыі» [7, p. 352].Такім чынам, у якасці высновы хацелася б прапанаваць адысці ў выха-ваўча-адукацыйнай канцэпцыі ад ідэі, збудаванай на падставе вядомай фразы Францішка Багушэвіча «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!», калі нацыянальная культура трактуецца як «святая спадчына», захоўваць якую – «наш абавязак». Абавязкі ніхто не любіць, і калі чалавек робіць нешта праз абавязак, то можна сказаць, што сапраўды гэтая рэч яму непатрэбная.Расказваць пра фальклор, традыцыйную культуру, вучыць спеву і танцу, мове, нарэшце, трэба не дзеля «абавязку» перад «продкамі», а для таго, каб больш эфектыўна працавала эканоміка ў сярэдзіне краіны, для таго, каб Беларусь зарабляла на сваім брэндзе і брэндах, вытворных ад яго, грошы, доля ад якіх даходзіла б у выніку да кожнага грамадзяніна. Таксама для таго каб аб’ядноўваць жыхароў Беларусі – не для абстрактнага «патрыятызму» супраць «ворагаў», а для адчування блізкасці з суграмадзянамі, каб ства-раць умовы для размовы (спеву, танца) як знаёмых, так і незнаёмых паміж сабой людзей, што ў выніку дапаможа адчуць сябе несамотнымі, адчуць сябе часткай большай суполкі не простых «вінцікаў», а творчых людзей, якія маюць блізкія каштоўнасці.Тое, што праз гістарычныя абставіны ў сучаснай Беларусі многае нацыя-нальнае забылася, замянілася савецкім, якое незаўважна перайшло ў расійскае ці глабальнае, гэта праблема. Аднак вяртанне нацыянальнага – гэта не сімвалічна-рамантычны жэст («нашыя продкі так жылі, а потым ворагі нам не давалі быць беларусамі»), проста ў бягучым сацыяльна-эканамічным пазле – гэта адзінае, што пасуе найлепш. Напрыклад, можна паспрабаваць сабраць агульную культурную базу з розных іншаземных кампанентаў: танец – з лацінаамерыканскага набору сацыяльных танцаў, спеў – з сучаснай глабальнай поп-музыкі (хіба ўжо позна для савецкай «бардаўскай» традыцыі), літаратуру – расійскую ці папулярную сусветную, а пра мову пытання амаль і няма. У прынцыпе, нават узмацненне культур-най часткі ў адукацыі і выхаванні, несумненна, прынесла б плён. Але традыцыі ці тым больш новыя практыкі, не звязаныя з культурай беларускіх зямель, не дадуць нам ані выгад сацыяльна-яднаючых, ані падтрымкі брэнда дзяржавы на сусветным узроўні (знешняя палітыка, турызм). Бо толькі на беларускую традыцыю «маюць права» (культурную манаполію) беларусы. Толькі праз падтрымку сістэмай выхавання і адукацыі нацыя-нальнай культурнай традыцыі мы зможам рэалізаваць той сацыяльны і эканамічны патэнцыял, які дагэтуль маем.
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Раздзел  ІV.ТВОРЧЫ КАЛЕКТЫЎ: ПРАКТЫКА АДНАЎЛЕННЯ, ЗАСВАЕННЯ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА

Юрый  БАРАДЗІН
(г. Мінск)

ФАРМІРАВАННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ СВЯДОМАСЦІ 
ДЗЯЦЕЙ І МОЛАДЗІВеданне гісторыі краіны, роднай мовы, а таксама вывучэнне фальклор-ных абрадаў і народных традыцый вельмі важныя для сённяшняга пака-лення. Без іх немагчыма выхаваць у сабе і ў дзецях любоў да Радзімы.Працэс выхавання любові да роднай мовы трэба пачынаць з дашколь-нага ўзросту. Калі пазней пачаць гэты працэс, то ў падлеткавым узросце пераадолець няўменне ці нежаданне размаўляць на роднай мове будзе вельмі складана. Цяжка будзе выхаваць у дзіцяці дух беларуса, калі ў бела-рускай сям’і дзеці выхоўваюцца выключна на рускай мове. Дзеці бяруць прыклад ад сваіх бацькоў.Шмат яшчэ залежыць ад школьнага выхавання. У беларускіх школах недастатковы ўзровень беларускай маўленчай культуры. Нягледзячы на тое, што ў школьных бібліятэках ёсць падручнікі для вывучэння бела-рускага фальклору, у многіх школах не вывучаецца фальклор.Першапачатковы этап развіцця фальклору ў беларускіх школах і пры-клад дзецям падае фальклорны калектыў «Явар» у 159-й школе г. Мінска пад кіраўніцтвам Святланы Генадзеўны Барцэвіч. У ім займаюцца дзеці школьнага ўзросту і падлеткі. Яны вучацца спяваць у народнай манеры, харэаграфічным танцам, ездзяць на фальклорныя экспедыцыі, вывучаюць народныя абрады і традыцыі.Акрамя таго, ёсць магчымасць вывучаць фальклор у дзяцей дашколь-нага ўзросту. Гэтым займаецца цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветразь» і інш. Вельмі значную ролю ў выхаванні дзяцей і моладзі адыгры-вае фальклорны калектыў «Мілавіца» пад кіраўніцтвам Марыі Васільеўны Снітко.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 195З 1990 г. фальклорны калектыў аб’яднаў дзяцей, падлеткаў, моладзь і дарослых у адну беларускую сям’ю. У калектыве праходзяць заняткі па народных спевах пад кіраўніцтвам М. В. Снітко і па народных танцах пад кіраўніцтвам этнахарэографа М. А. Козенкі.Без нацыянальнай свядомасці не можа мець сілу вяртанне і адраджэнне роднай мовы, без роднай мовы немагчыма звацца нацыяй і народам. Калі забываем родную мову, з ёй перастаем мы паважаць сябе.Акрамя заняткаў па спевах і харэаграфіі, дзеці і моладзь прымаюць удзел у народных святах і выступленнях у музеі народнай архітэктуры і побыту ў Строчыцах, тэатры эстрады, ратушы, тэатры народнай драматургіі, музеі Янкі Купалы, універсітэце культуры і мастацтваў, палацы чыгунач-нікаў і г.д.«Мілавіца» прымае ўдзел у святах Каляды, Масленіца, Гуканне вясны, Купалле, Юр’е, а таксама ў фестывалях і конкурсах «Мяцеліца» (танцавальны фестываль), рэспубліканскім фестывалі фальк лорнага мастацтва «Бера-гіня» і інш.Вялікая праблема – гэта тое, што большая частка сучаснай моладзі арыен таваная на новамодную папулярную музыку, якая па-сутнасці з’яўляецца разбуральнай для культуры. Ад эгаізму, абыякавасці і раўна-душша да роднай мовы, што ідуць ад натоўпу, беларуская мова і культура знаходзяцца пад пагрозай знікнення.Бацькоўскае выхаванне адыгрывае значную ролю ў жыцці дзяцей, бо ад яго залежыць лёс дзяцей, іх будучыня, а разам з гэтым, ад кожнага з нас шмат чаго залежыць ў нашай краіне.Лёс і будучыня беларускага чалавека залежаць таксама ад выхавання настаўнікаў, педагогаў у школах, у сярэдніх і вышэйшых навучальных уста-новах.  На жаль, не ўсе выкладчыкі клапоцяцца пра лёс і будучыню тых, каго вучаць, не дзеляцца вопытам і ведамі. Не ўсе педагогі могуць даць сваім вучням тое, што павінен даць педагог свайму выхаванцу, акрамя школьных заняткаў, або навучанні ў вышэйшых установах. Не менш важна стварэнне творчых, аматарскіх або прафесійных гуртоў, далучэнне дзяцей і моладзі ў фальклорныя гурты і калектывы.Калі «Мілавіца» і іншыя фальклорныя калектывы праводзяць народныя абрады, яны не проста выступаюць на сцэне са спевамі, а даносяць народу голас і мову сваёй бацькаўшчыны. Ад кожнага выступлення з боку фальк-лорных калектываў шмат чаго залежыць. Дзякуючы фальклорным калек-тывам Беларусі жыве ідэя фарміравання нацыянальнай свядомасці дзяцей і моладзі.



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ196 Ірына  ГЛУШЭЦ
(г. Гомель)

АМАТАРСКІЯ І АЎТЭНТЫЧНЫЯ 
ФАЛЬКЛОРНЫЯ КАЛЕКТЫВЫ ГОМЕЛЬСКАЙ ВОБЛАСЦІ: 

СТАН І ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯАдзін з асноўных і прыярытэтных напрамкаў дзейнасці ўстаноў куль-туры Гомельскай вобласці ў сферы традыцыйнай народнай культуры – гэта адраджэнне, захаванне і пераемнасць рэгіянальных традыцый матэрыяль-най і духоўнай культуры, што асабліва актуальна ў 2018 г., які аб’яўлены ў Рэспубліцы Беларусь годам малой радзімы.Фарміраванню рэгіянальнай культурнай палітыкі і задавальненню сацыя культурных патрэб насельніцтва шмат намаганняў надаюць работ-нікі клубных арганізацый культуры і метадычных цэнтраў народнай творчасці (культурна-асветнай работы). Значная роля ў гэтым адводзіцца фальклорным калектывам, якія з’яўляюцца папулярызатарамі традыцый сваёй мясцовасці.Паводле п. 2 арт. 4 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры ад 20 ліпеня 2016 г. № 413-З (далей – Кодэкс), сярод калектываў мастацкай творчасці вылучаюцца прафесійныя, непрафесійныя (аматарскія) і аўтэнтычныя фальклорныя. Фальклорныя калектывы, якія дзейнічаюць у сістэме клуб-ных арганізацый культуры, адпаведна могуць быць непрафесійнымі (аматарскімі) ці аўтэнтычнымі. І першыя, і другія складаюцца з грамадзян, якія «сумесна займаюцца мастацкай творчасцю на непрафесійнай аснове», аўтэнтычныя – з грамадзян, «звязаных з натуральным фальклорным ася-роддзем пэўнай мясцовасці, якія атрымалі і перадаюць у вуснай традыцыі фальклорныя веды і навыкі» [1, арт. 44, п. 4, 5].Непрафесійныя (аматарскія) калектывы, у тым ліку фальклорныя (роз-ных відаў i жанраў фальклору), у сваёй дзейнасці накіраваны на «стварэнне твораў мастацтва, выкананняў твораў сцэнічнага мастацтва і (або) іх публічны паказ (публічнае выкананне) на непрафесійнай аснове» [1, арт. 226, п. 1]. Аўтэнтычныя фальклорныя калектывы займаюцца куль-турнай дзейнасцю па захаванні ў натуральным асяроддзі праяў аўтэнтычнага фальклору сваёй мясцовасці [1, арт. 229, п. 1, 6].Дзейнасць непрафесійных (аматарскіх) калектываў лічыцца стабільнай, калі яны праводзяць рэгулярныя самастойныя культурныя мерапрыем-ствы, у тым ліку справаздачныя – з абнаўленнем іх зместу, а таксама прыма-юць удзел у мерапрыемствах, якія праводзяцца заснавальнікам калектыву [1, арт. 226, п. 6]. Ступень паўнаты і інтэнсіўнасці дзейнасці аўтэнтычнага фальклорнага калектыву вызначаецца па іх мастацкай творчасці ў несцэнічных умовах: выкананню ў натуральным асяроддзі каляндарных 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 197і сямейных абрадаў, наяўнасці сцэнічных касцюмаў на аснове мясцовых аўтэнтычных строяў, веданню мясцовых музычных, танцавальных трады-цый, казак, паданняў, легенд і інш. [1, арт. 230, п. 2.1].У сістэме клубных устаноў Гомельскай вобласці, згодна са статыстычнымі дадзенымі, сабранымі намі на 1 студзеня 2018 г. дзейнічаюць 51 аматарскі фальклорны калектыў з найменнем «народны», 5 – з найменнем «узорны» і 1 – са званнем «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь». Усе гэтыя калектывы ў адпаведнасці з планам творчай атэстацыі раз у 3 гады праходзяць пацвярджэнне наймення «народны» і «ўзорны», раз у 5 гадоў – звання «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь». Пацвяр-джэнне праводзіцца на падставе прагляду канцэртных праграм, а таксама па выніках актыўнай канцэртнай дзейнасці і ўдзелу ў прэстыжных міжна-родных, рэспубліканскіх, абласных конкурсах і фестывальна-відовішчных акцыях.Аналіз параўнальных дадзеных па аматарскіх фальклорных калектывах сістэмы клубнай самадзейнасці Гомельскай вобласці па стане на 1 студзеня 2015 – 2018 гг. (табл. 1) дазваляе назіраць павелічэнне колькасці калектываў з найменнямі «народны» і «ўзорны», што абумоўлена іх выканальніцкім і творчым ростам. Зніжэнне агульнай колькасці фальклорных калектываў адбываецца з-за нізкай цікавасці значнай часткі насельніцтва да трады-цыйнай спадчыны, скарачэння колькасці ўстаноў культуры ў малых неперспектыўных населеных пунктах, неадпаведнасці рэпертуару, змены накірунку і базы дзейнасці калектываў. Агульнай праблемай фальклорных калектываў з’яўляецца паўсюднае старэнне іх удзельнікаў, зыход у нябыт таленавітых «карыфеяў» народнай песні.У 2017 г. да агульнай гадавой справаздачнасці аб дзейнасці клубных устаноў, дзе фальклорныя калектывы вылучаліся з ліку аматарскіх вакальна-харавых, была дададзена новая форма статыстычнай справа здачнасці [2], у якой фальклорныя калектывы вылучаюцца з ліку ўсіх аматарскіх і асобна ўлічваюцца аўтэнтычныя фальклорныя калектывы. Падрабязныя дадзеныя па колькасці аматарскіх і аўтэнтычных калектываў у раёнах Гомельскай вобласці (табл. 2) можна лічыць эксперыментальнымі з-за непрацяглага часу, які прайшоў ад унясення змен да прадстаўлення статыстычных дадзеных.Удзельнікі аматарскіх і аўтэнтычных фальклорных калектываў з’яўляюцца асноўнымі носьбітамі і захавальнікамі большасці элементаў нематэрыяльнай спадчыны, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (усяго на сакавік 2018 г. – 10 элементаў ад Гомельскай вобласці). Калектывы прымаюць актыўны ўдзел у мясцовых традыцыйных абрадах і святах, мерапрыемствах, пры-меркаваных да значных дат і падзей, запісах тэле- і радыёперадач. У 2016 – 2017 гг. прадстаўлялі беларускую спадчыну на фестывалях і конкурсах як на тэрыторыі рэспублікі, так і за яе межамі:
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Х Міжнародны фестываль «Kalejdoskop Kultur» (Вроцлаў, Польшча);І Маскоўскае агульнагарадское нацыянальнае беларускае свята «Купалле» (Масква, Расія);ХІІ і ХІІІ гарадскі фестываль славянскай культуры «Славянская ярмарка» (Санкт-Пецярбург, Расія);Міжнароднае фальклорнае свята «Троицкие хороводы в Орловском По лесье» (Арлоўская вобласць, Расія);II Міжнародная расійска-беларуская навукова-практычная канферэнцыя «Навечно в памяти народной. Патриотизм в системе обеспечения безопас-ности Союзного государства России и Беларуси» (Масква, Расія);этнаграфічны канцэрт «Фальклор беларускай глыбінкі» ў рамках ХІ Між-народнай навуковай канферэнцыі «Аўтэнтычны фальклор: праблемы заха-вання, вывучэння, успрымання (памяці антраполага Зінаіды Мажэйкі)» (Мінск);ХХV Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску»;V Міжнародны форум «Традыцыйная культура як стратэгічны рэсурс устойлівага развіцця грамадства» (Магілёў);Рэспубліканскі адборачны тур Міжнароднага конкурсу эстраднай песні «Еўрабачанне» (Мінск);ІХ Рэспубліканскі фестываль-кірмаш «Вясновы букет» (Мінск);ХХ Міжнародны фестываль народнай музыкі «Звіняць цымбалы і гар-монік» (Паставы);конкурс выканаўцаў беларускіх народных танцаў «Мяцеліца» (Мінск).Сярод шматлікіх фестывальна-канцэртных мерапрыемстваў прысвеча-ных традыцыйнай культуры, якія прайшлі на тэрыторыі Гомельскай вобласці ў 2016 – 2017 гг. , самымі значнымі для фальклорных калектываў сталі:Міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся» (н.п. Ляскавічы, Петрыкаўскі раён);VIII Міжнародны фестываль харэаграфічнага мастацтва «Сожскі кара-год» (г. Гомель);XI Рэспубліканскі фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня» (г.п. Акцябрскі);Рэспубліканскі фестываль народнага гумару «Аўцюкі–2016» (Калін-кавіцкі раён);VIII абласны конкурс выканаўцаў народных бытавых танцаў «Вытокі» (г.п. Уваравічы, г. Калінкавічы);Абласное свята сямейнай творчасці «Сем – Я» (г. Рэчыца);III свята Неглюбскага ткацтва «Кросенцы» (Веткаўскі раён);VI рэгіянальны фестываль песеннага мастацтва «Гэты дзіўны спеў з глыбінь народных» на прыз мастацкага кіраўніка Нацыянальнага акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г. І. Цітовіча, лаўрэата 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 199Дзяржаўнай прэміі Беларусі, прафесара, народнага артыста Рэспублікі Бела-русь М. П. Дрынеўскага (г.п. Лельчыцы);IX рэгіянальны фестываль гарманістаў «Грай, гармонік!» (Ельскі раён);IV калядны рэгіянальны фестываль «Каляднае сузор’е фальклор» (г. Свет-лагорск);VII адкрытае раённае свята фальклору «Траецкі карагод на Веткаўшчыне» (г. Ветка);фальклорнае свята-конкурс «Фестываль ручнікоў на Буда-Кашалёў-шчыне»;раённы фестываль «Льняная карусель» (г.п. Карма);раённы кірмаш народных талентаў «Фарбы спадчыны маёй» (аг. Зашыр’е, Ельскі раён).Для аказання дапамогі фальклорным калектывам вобласці рэгіянальныя арганізацыйна-метадычныя структурныя падраздзяленні і цэнтры сістэ-матызавана вырашаюць пытанні захавання фальклорных адзінак, паглы-бленага вывучэння лакальных абрадавых традыцый, стварэння фондаў матэрыялаў па народных святах і абрадах. Фіксацыі творчасці носьбітаў традыцыйнага фальклору, трансляцыі спадчыны традыцыйнай культуры дзецям і моладзі надаецца асаблівая ўвага ў школах маладых культработ-нікаў і работнікаў без прафадукацыі, на тэматычных метадычных днях, круг лых сталах, семінарах-практыкумах. Для папулярызацыі народных тра-дыцый і фальклорных калектываў метадычныя службы выдаюць рэкламна-інфармацыйную прадукцыю і рэпертуарна-метадычную літаратуру, у тым ліку брашуры, буклеты і зборнікі.Аналіз справаздач і планаў работы арганізацыйна-метадычных струк-турных падраздзяленняў і цэнтраў Гомельскай вобласці, справаздач і планаў вучэбна-выхаваўчай і творчай работы народных і ўзорных фальклорных калектываў паказвае, што большасць з іх надаюць сур’ёзную ўвагу пытан-ням захавання мясцовага традыцыйнага фальклору, планаванню работы калектыву, штогод абнаўляюць рэпертуар, з асаблівай увагай ставячыся да мясцовай фальклорнай спадчыны.
1.  Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры [Электронны рэсурс] : 20 ліп. 2016 г., № 413-З : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрв. 2016 г. : адобр. Саве-там Рэсп. 30 чэрв. 2016 г. // Национальный правовой Интернет-портал Респуб-лики Беларусь. – Рэжым доступу : http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=Hk1600413&p1=1. – Дата доступу : 20.03.2018.2.  Аб зацвярджэнні формы дзяржаўнай статыстычнай справаздачнасці 1-клуб (Мінкультуры) «Справаздача аб дзейнасці клуба» і ўказанняў па яе запаўненні [Электронны рэсурс] : пастанова Нацыянальнага статыстычнага камітэта Рэсп. Беларусь, 30 жніўня 2017 г., № 102 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – Рэжым доступу : http://pravo.by/upload/docs/op/T21703877p_1504818000.pdf. – Дата доступу : 23.03.2018.
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Табліца 1 Аматарскія фальклорныя калектывы Гомельскай вобласці

Год Калектываў У іх удзельнікаў У тым ліку дзіцячых У іх удзельнікаў У тым ліку з найменнем «народны» («узорны»)2015 199 1870 57 556 532016 194 1769 53 484 542017 191 1713 49 480 562018 199 1750 60 535 56Табліца 2Аматарскія і аўтэнтычныя фальклорныя калектывы Гомельскай вобласці на 1 студзеня 2018 г.
№ п/п Раён Усяго Аматарскія АўтэнтычныяКалек-тываў У іх удзель-нікаў Калек-тываў У іх удзель-нікаў Калек-тываў У іх удзель-нікаў1 Брагінскі 6 55 6 55 0 02 Буда-Кашалёўскі 12 91 12 91 0 03 Веткаўскі 6 58 6 58 0 04 г. Гомель 3 19 3 19 0 05 Гомельскі 3 38 3 38 0 06 Добрушскі 0 0 0 0 0 07 Ельскі 7 43 6 38 1 58 Жыткавіцкі 48 406 48 406 0 09 Жлобінскі 2 14 2 14 0 010 Калінкавіцкі 25 209 21 183 4 2611 Кармянскі 5 43 5 43 0 012 Лельчыцкі 13 130 11 112 2 1813 Лоеўскі 7 53 7 53 0 014 Мазырскі 4 35 4 35 0 015 Нараўлянскі 2 12 2 12 0 016 Акцябрскі 17 145 14 118 3 27
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№ п/п Раён Усяго Аматарскія АўтэнтычныяКалек-тываў У іх удзель-нікаў Калек-тываў У іх удзель-нікаў Калек-тываў У іх удзель-нікаў17 Петрыкаўскі 14 157 14 157 0 018 Рэчыцкі 12 106 12 106 0 019 Рагачоўскі 13 116 13 116 0 020 Светлагорскі 3 32 3 32 0 021 Хойніцкі 1 12 0 0 1 1222 Чачэрскі 7 64 7 64 0 0Усяго 210 1838 199 1750 11 88

Кацярына  ДУДЗІНСКАЯ
(аг. Жодзішкі, Смаргонскі раён)

ПРАЕКТНАЯ ТВОРЧАСЦЬ І ДАСЛЕДЧАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 
ФАЛЬКЛОРНАГА КАЛЕКТЫВУ, 

НАКІРАВАНАЯ НА ВЫВУЧЭННЕ, ЗАХАВАННЕ І ТРАНСЛЯЦЫЮ 
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫЁсць узрост, у якім амаль кожнае дзіця хоча стаць даследчыкам, навукоўцам. Даследчая дзейнасць удзельнікаў фальклорнага калектыву не альтэрнатыва школьнай праграме, а, наадварот, той «вітамін» цікавасці да навукі, якога часта не хапае звычайнай школе. Што трэба зрабіць, каб дзеці не гублялі дару даследчыка і творцы? Як унесці ў жыццё дзяцей азарт навукоўцаў-першаадкрывальнікаў? І, галоўнае, як пераканаць дарослых, што гэта не проста гульня ў навуку, а найважнейшая частка адукацыі падра-стаючага пакалення? Адзін са шляхоў вырашэння гэтых праблем я бачу ў арганізацыі праектнай творчасці і даследчай дзейнасці ў рамках фальк-лорнага калектыву.Жаданне сучасных педагогаў наблізіць навучальную дзейнасць да пазна-вальнай, а ў некаторых выпадках – замяніць адно на другое, паступова становіцца рэальнасцю. На мой погляд, праектная творчасць і даследчая дзейнасць гурткоўцаў спрыяе дасягненню адной з галоўных мэтаў сучаснай адукацыі – выхаванню творчай, здольнай да самаразвіцця асобы вучня. Думаецца, што такая праца можа стаць неад’емным элементам адукацый-нага працэсу ў кожнай агульнаадукацыйнай арганізацыі.

Заканчэнне табл. 2 
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У цяперашні час ва ўстановах адукацыі ўзрасла цікавасць да краязнаўства, комплекснага вывучэння роднага краю ў розных аспектах: прыродна-геаграфічным, культурным, гістарычным. Многія настаўнікі, педагогі дадат-ковай адукацыі ўсё часцей звяртаюцца да праблемы выкарыстання краязнаўчага матэрыялу як сродка фарміравання ведаў, уменняў і каштоў-насных арыентацый; развіцця творчых здольнасцей; выхавання павагі да культуры і гісторыі роднага краю.Сучасна гучаць сёння словы вядомага філолага, культураведа, акадэміка Д. С. Ліхачова: «Калі чалавек не любіць хоць бы зрэдку глядзець на старыя фотаздымкі сваіх бацькоў, не шануе памяці пра іх – значыць, ён не любіць іх. Калі чалавек не любіць старыя вуліцы, хай нават і дрэнненькія, – значыць, у яго няма любові да свайго горада. Калі чалавек абыякавы да помнікаў гісторыі сваёй краіны, – ён, як правіла, абыякавы да сваёй краіны».Стварэнне рознаўзроставага фальклорнага калектыву дазваляе ажыц-цявіць больш глыбокае вывучэнне беларускай музычнай этнаграфіі, раза-брацца ў заканамернасцях фарміравання і развіцця народных песень і танцаў, якія характэрныя для пэўнай мясцовасці.Фальклор займаў і займае важнае месца ў духоўным жыцці народа. Цяжка пераацаніць яго грамадска-палітычнае, эстэтычнае і выхаваўчае значэнне на ўсіх этапах развіцця грамадства. Народная вусна-паэтычная творчасць вучыць любіць сваю Радзіму, садзейнічае выхаванню лепшых якасцей чала-века: імкнення да свабоды, павагу да людзей, працавітасць, справядлівасць, сумленнасць, выхоўвае пачуццё прыгожага на лепшых узорах створанага народам мастацтва. Народная творчасць – адна з жыватворных крыніц развіцця нацыянальнага прагрэсіўнага мастацтва, які ахоплівае розныя праявы народнай культуры, у тым ліку, вакальную, вакальна-інстру-ментальную, харэаграфічную, драматычную. Таму далучэнне дзяцей да народнай творчасці набывае ў цяперашні час асаблівую актуальнасць.Фальклору адводзіцца значная роля ў справе духоўнага і эстэтычнага выхавання дзяцей. Фальклорнае навучанне заўсёды адбываецца ў межах традыцыі, абапіраецца на папярэдні вопыт і выкарыстоўвае мастацкія каштоўнасці, якія належаць усяму народу. Сацыяльныя функцыі дзіцячага фальклору – пазнавальная, выхаваўчая, эстэтычная, камунікатыўная – не толькі аб’ядноўваюць у адзіную сістэму ўсе яго жанры, але з’яўляюцца тым фактарам, які аб’ядноўвае дзіцячы фальклор з іншымі відамі народнай творчасці, створанымі дарослымі для дзяцей, і творчасцю саміх дзяцей.Выкарыстанне праектнай творчасці і даследчай дзейнасці дазваляе падтрымліваць імкненне гурткоўцаў да праяўлення свайго прыроднага таленту і магчымасцей, садзейнічаць развіццю іх індывідуальных асаблівасцей, што таксама спрыяе выяўленню і падтрымцы таленавітых і адораных дзяцей. Пры арганізацыі ўмоў даследчай і праектнай творчасці хлопчыкі і дзяўчынкі атрымліваюць магчымасць праявіць свае здольнасці, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 203зрабіць выбар пры вызначэнні мэты, зместу і форм рэалізацыі праекта. Вера ў дзіця, давер яму, падтрымка яго памкненняў да самарэалізацыі павінны прыйсці на змену залішняй патрабавальнасці і празмернаму кан-тролю. Актывізацыя творчай працы, развіццё лагічнага і вобразнага мы слення праз даследчую дзейнасць забяспечваюць паспяховасць выву-чэння прадметаў розных адукацыйных абласцей.Станоўчы ўплыў на развіццё музычнай культуры навучэнцаў аказвае выкарыстанне педагогамі ў арганізацыі пошукавай працы працэсу асобас-нага, дзейнага і цэласнага падыходаў, а таксама ўлік узроставых і інды-відуальных асаблівасцей вучняў.Вызначаючы пошукава-даследчыя задачы, педагог стварае ўмовы для зліцця дзяцей з грамадска-гістарычным вопытам. Праца ў архівах, музеях, сустрэчы, перапіска з цікавымі людзьмі, інтэрв’юіраванне або анкетаванне непасрэдных удзельнікаў і відавочцаў падзей – усе гэтыя формы збору матэ-рыялу не толькі выпрацоўваюць навыкі даследчай дзейнасці, але і выхоўваюць павагу да гістарычнага факту, усведамлення ўласнай значнасці, далучэння да спраў свайго народа. Атмасфера пастаяннага пошуку, радасць уласнага адкрыцця, уласцівыя даследчым метадам, спрыяюць выхаванню творчай ініцыятывы дзяцей, іх самастойнасці.Паколькі адной з крыніц узбагачэння гурткоўцаў ведамі пра родны край, выхавання любові да яго, да яго традыцый і фарміравання грамадзянскіх паняццяў і навыкаў з’яўляецца даследчая дзейнасць, то ў цяперашніх умо-вах вельмі важна яе актывізацыя. Даследчая работа ў рамках дзейнасці гуртка, як правіла, арганізоўваецца ў выглядзе праектаў. У аснове гэтага метаду ляжыць не інфармацыйны падыход, арыентаваны на развіццё ў дзя-цей памяці, а дзейнасны, нацэлены на фарміраванне комплексу разумовых здольнасцей. Праца над праектам таксама спрыяе выхаванню ў дзяцей значных агульначалавечых каштоўнасцей – сацыяльнага партнёрства, тале-рантнасці, умення весці дыялог, пачуцця адказнасці, самадысцыпліны. Усё гэта садзейнічае развіццю творчых здольнасцей, камунікатыўных уменняў і навыкаў.Багатая і самабытная этнаграфічная культура вёсак Жодзішкаўскага сельскага Савета сыходзіць сваімі каранямі ў далёкае мінулае. Скрозь стагоддзі прадметы даўніны нясуць немалаважныя звесткі пра жыццё продкаў. Рэалізоўваючы праект «Музычная спадчына Смаргоншчыны», удзельнікі фальклорнага калектыву «Нальшчаначка» вырашылі не толькі сабраць, вывучыць і сістэматызаваць прадметы даўніны, але і прадметна паказаць культурную дзейнасць і ўклад жыцця нашых продкаў у выглядзе экспазіцыі. Удзел у праекце маглі прымаць усе, чые душы і сэрцы непарыўна звязаны з роднай зямлёй.Так, выдатна рэалізоўваўся праект «У пошуках страчанага», які вызначыў шэраг мерапрыемстваў па грамадзянска-патрыятычнаму выхаванню. Сюды 
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ўвайшлі: праца краязнаўчага гуртка (педагог А. А. Мізула); пасяджэнні клуба «Клопат»; знаёмства з фондам мясцовага краязнаўчага музея, бібліятэкі; удзел у даследчых гістарычных конкурсах; фальклорныя экс-педыцыі.З мэтай паглыблення ведаў удзельнікаў фальклорнага гурта «Нальшча-начка» у накірунку вывучэння гісторыі і культуры свайго рэгіёна право-дзяцца экспедыцыі, вывучаюцца абрады рэгіёна, народныя рамёствы. Пад-час гэтых паходаў на свае вочы можна пераканацца, што вёскі і дагэтуль застаюцца невычэрпнай крыніцай фальклору, этнаграфіі, народных про-мыслаў. У сельскага чалавека ёсць свая нацыянальная культура – лад жыцця, звычаі, ужытак. Да многіх састарэлых людзей, якія былі наведаны, раней ніхто з даследчыкаў-этнографаў не прыходзіў, а ў іх, напрыклад, уся хата ў вышыванках: расшыты бялізна, фіранкі, абрусы, ручнікі.Кожны куток Беларусі захаваў фальклорныя, этнаграфічныя і іншыя асаблівасці, звычаі і традыцыі. Падчас экспедыцый мы займаемся даслед-чай і пошукавай работай, вызначаем асаблівасці і самабытнасць культур-нага асяроддзя мясцовасці, вывучаем яе ўздзеянне на нацыянальную і агульначалавечую культуру, займаемся аналізам фактаў і з’яў, сістэматы-зуем матэрыял адносна яго месца і часу, знаходзім сувязь паміж тра-дыцыйнымі культурамі раёнаў.Асноўныя формы работы: вывучэнне традыцый, духоўнасці, фальклору і абрадавай культуры; адраджэнне народных рамёстваў і промыслаў.Збор мастацка-краязнаўчай інфармацыі праходзіць праз непасрэдны ўдзел у каляндарна-абрадавых святах; назіранне і фіксіраванне народна-песеннага і танцавальнага фальклору; запіс песень, прыпевак; фота- і відэа арнаментаў ручнікоў, мастацкага аздаблення прадметаў быту; жывыя зносіны з мясцовымі жыхарамі, якія захоўваюць і развіваюць культурную традыцыю краю.Абмеркаванне вынікаў, аналіз і адзнака сабранай інфармацыі і матэрыя-лаў адбываецца ў школе. Сабраныя матэрыялы папаўняюць фонды школь-нага музея, выкарыстоўваюцца праз розныя формы выхаваўчай работы: канцэрты, фестывалі, святы, вечары.Штогод удзельнікі ўзорнага фальклорнага гурта «Нальшчаначка» пры-маюць удзел у раённых, абласных і рэспубліканскіх конкурсах даследчых работ. На конкурсе даследчых работ у межах рэспубліканскага конкурсу фальклорных калектываў «Юныя таленты Беларусі» ўдзельнікі калектыву атрымалі дыплом 2 ступені і два дыпломы 3 ступені; на абласным этапе конкурсу творчых работ «Радзімы спадчына – мой гонар» – дыплом 1 ступені; на рэспубліканскім этапе конкурсу творчых работ «Радзімы спад-чына – мой гонар» – дыплом Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 205Дадзеныя конкурсы выкарыстоўваюць такую форму выхаваўчай працы, як даследчыя праекты. Іх змест будуецца на сумеснай дзейнасці навучэнцаў, гурткоўцаў, іх бацькоў, класных кіраўнікоў, настаўнікаў-прадметнікаў, педагогаў дадатковай адукацыі. Сцэнарыі абароны праектаў нараджаюцца паступова ў выніку экскурсійнай, праблемна-пошукавай, іншай пазнаваль-най дзейнасці, што ажыццяўляецца на занятках гуртка, класных гадзінах, у рабоце творчых груп, на занятках творчых аб’яднанняў.Праца над праектамі дазваляе дзецям не толькі вывучаць этнаграфічную культуру нашага рэгіёну, але і адчуваць узаемасувязь гістарычных культур-ных традыцый і сучаснай культуры, адчуць дачыненне маладога пакалення да культурнай спадчыны продкаў, выхаваць жаданне захаваць і перадаць лепшае сваім дзецям.Пошук і навукова-даследчая работа гурткоўцаў – гэта не даніна модзе, а эфектыўны сродак выхавання і вырашэння многіх адукацыйных задач: далучэнне вучняў да культуры малой радзімы і да даследчай работы; выка-нанне даследчых і праектных работ па праблеме захавання і адраджэння традыцыйнай культуры беларускага народа; удзел у навукова-практычных канферэнцыях, семінарах;фарміраванне праектна-даследчай кампетэнцыі гурткоўцаў, арганізацыя ўдзелу педагогаў і навучэнцаў у навукова-даследчай дзейнасці этнакуль-турнай накіраванасці; арганізацыя фальклорных экспедыцый па Гродзен-скай вобласці, збор і апрацоўка аўтэнтычнага музычнага фальклору і вус-най народнай творчасці; удзел у творчых конкурсах, праектах, фестывалях розных узроўняў, культурна-творчы абмен; арганізацыя вольнага часу, ажыццяўленне культурна-асветніцкай і прафарыентацыйнай работы сярод гурткоўцаў і іх бацькоў, работнікаў сферы адукацыі і культуры.Навучальны праект або даследаванне з пункту гледжання навучэнца – гэта магчымасць максімальнага раскрыцця свайго творчага патэнцыялу. Гэта дзейнасць дазволіць праявіць сябе індывідуальна або ў групе, паспра-баваць свае сілы, прыкласці свае веды, прынесці карысць, паказаць публічна дасягнуты вынік. Гэта дзейнасць, накіраваная на рашэнне цікавай пра-блемы, сфармуляванай часта самімі навучэнцамі ў выглядзе задачы, калі вынік гэтай дзейнасці – знойдзены спосаб вырашэння праблемы – носіць практычны характар, мае важнае прыкладное значэнне і, што вельмі важна, цікавы і значны для саміх адкрывальнікаў.Навучальны праект або даследаванне з пункту гледжання педагога – гэта інтэгратыўны дыдактычны сродак развіцця, навучання і выхавання, які дазваляе выпрацоўваць і развіваць спецыфічныя ўменні і навыкі праек-тавання і даследаванні ў навучэнцаў, а менавіта вучыць: праблематызацыі (разгляду праблемнага поля і вылучэнню падпраблем, фармуляванню вяду-чай праблемы і пастаноўцы задач, якія вынікаюць з гэтай праблемы); пла-наванню змястоўнай дзейнасці вучня; самааналізу і рэфлексіі (выніковасці 
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і паспяховасці вырашэння праблемы праекта); прадстаўленне вынікаў сваёй дзейнасці і ходу работы; прэзентацыі ў розных формах, з выкары-станнем спецыяльна падрыхтаванага прадукта праектавання (макета, пла-ката, камп’ютарнай прэзентацыі, чарцяжоў, мадэляў, тэатралізацыі, відэа, аўдыё і сцэнічных уяўленняў і інш.); пошуку і адбору актуальнай інфармацыі і засваенню неабходных ведаў; практычнага ўжывання ведаў у розных, у тым ліку і нетыповых, сітуацыях; правядзенню даследавання (аналізу, сінтэзу, вылучэнні гіпотэзы, дэталізацыі і абагульненню).Авалоданне самастойнай праектнай і даследчай дзейнасцю навучэнцамі ў адукацыйнай установе павінна быць пабудавана ў выглядзе мэта-накіраванай сістэматычнай работы на ўсіх ступенях адукацыі.Неабходна адзначыць, што эфектыўнасць праектнай творчасці і даслед-чай дзейнасці фальклорнага калектыву напрамую залежыць ад сістэмы прафесійнай кампетэнтнасці педагога. Таму дадзеная методыка прад’яўляе высокія патрабаванні да педагога як арганізатара праектна-даследчай дзейнасці навучэнцаў, ствараючы неабходнасць яго пастаяннага творчага росту і развіцця.Тэхналогія праектна-даследчай дзейнасці ў выхаваўчай сістэме школ у цэлым і ў патрыятычным выхаванні як асноўным яе звяне, прадастаўляе найбольшую прастору для разнастайнай працы з навучэнцамі, стварае аптымальныя ўмовы для фарміравання духоўна-маральных якасцей асобы, якая мае цвёрдую грамадзянскую жыццёвую пазіцыю, для раскрыцця твор-чага патэнцыялу дзяцей.

Ала  ЗАХАРЭВІЧ
(г. Мінск)

ДАЛУЧЭННЕ ДА ЭТНАКУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 
ЯК СРОДАК ПРАФЕСІЙНАГА САМАВЫЗНАЧЭННЯ ПАДЛЕТКАЎ 

І МОЛАДЗІ ВА ЎМОВАХ СТАЛІЧНАГА РЭГІЁНАДалучэнне дзяцей і моладзі да мастацка-культурнай спадчыны Беларусі, адраджэнне і папулярызацыя культурных традыцый садзейнічае не толькі фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці асобы, але і аказвае пэўны ўплыў на яе прафесійнае самавызначэнне.Станоўчы ўплыў на развіццё прафесійнага самавызначэння моладзі аказ-вае сістэма дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Яна можа прэтэндаваць на вядучую ролю ў фарміраванні прафесійных інтарэсаў па шэрагу прычын: даступны і камфортны від адукацыі (прыход асобы ў творчае аб’яднанне па інтарэсах залежыць ад жадання, выбара, матывацыі); якасны від адукацыі 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 207(працуюць высокакваліфікаваныя, творчыя педагогі); эфектыўны від адукацыі (паглыбленне ў атмасферу сваіх інтарэсаў і захапленняў, праца ў творчым тандэме са сваім настаўнікам дазваляе атрымліваць высокія вынікі ў той ці іншай сферы дзейнасці); варыятыўны від адукацыі (індыві-дуальны падыход, магчымасць першага пагружэння ў прафесію, практычны аналіз сваіх прафесійна важных якасцяў дазваляе чалавеку ўбачыць ва рыянты іх практычнага выкарыстання ў шырокім спектры прафесій).Дзяржаўная ўстанова адукацыі «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветразь» г. Мінска» – гэта сучасная адукацыйная прастора з цэлым комплексам умоў і мажлівасцей для апрабацыі новых форм, сродкаў, мета-даў працы, запатрабаваных часам і сацыяльным заказам. Таму менавіта тут рэалізуюцца праграмы аб’яднанняў па інтарэсах мастацкага профілю, якія скіраваны на пабудову індывідуальнай прафесійнай траекторыі.Зусім нядаўна ў нас таксама востра стаяла пытанне аб тым, што падлеткі і моладзь, якія наведвалі нашы гурткі, разглядалі дадатковую адукацыю, як другасную адукацыю, а не як значнае звяно паміж асноўным і пра-фесійным навучаннем. Дэфіцыт інфармаванасці ў галіне прафарыен тацыі ў падлеткаў нараджае адсутнасць кампетэнцыі звязанай з прафе сійным выбарам.Большасць навучэнцаў, якія паспяхова асвойваюць праграмы аб’яднанняў па інтарэсах мастацкага профілю, валодаюць вялікім творчым патэнцыя-лам, маюць прыродную прыналежнасць да тыпу прафесій «чалавек-мастацкі вобраз», абсалютна не ўлічваюць дадзеныя аспекты пры выбары сваёй будучай прафесіі. Вынікі анкетавання 2015 г. паказалі, што 95 % падлеткаў разглядалі заняткі па дэкаратыўна-прыкладной творчасці як хобі. І толькі 5 % – як адзін з накірункаў сваёй прафесійнай будучыні.Пасля выяўлення такой глабальнай праблемы праграмы аб’яднанняў па інтарэсах аддзялення дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва былі перапрацаваны такім чынам, што дазволілі навучэнцам разглядаць пытанні пабудовы свайго прафмаршрута паралельна з заняткамі творчасцю.Вывучэнне сваіх асаблівасцей, інтарэсаў і здольнасцей, інфармаванне аб навучальных установах і розных прафесіях, знаёмства з правіламі выбару прафесіі – усё гэта аказала вельмі станоўчы ўплыў на змену сітуацыі і новыя прыемныя статыстычныя лічбы. Вынікі анкетавання 2017 г. паказалі, што 47 % падлеткаў разглядалі заняткі па дэкаратыўна-прыкладной творчасці як хобі і ўжо 53 % – як адзін з накірункаў сваёй прафесійнай будучыні.1. Практыка дзейнасці дзяржаўнай установы адукацыі «Цэнтр дадатко-
вай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветразь» г. Мінска» па вывучэнню і адрад-
жэнню традыцыйнай народнай культуры на прыкладзе аддзялення 
дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва.
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Ідэя нацыянальна-культурнага адраджэння і этнапедагагічнага выха-вання дзяцей дакументальна падмацавана шэрагам адпаведных закана-даўчых актаў.Спецыфіка цяперашняй сістэмы адукацыі і выхавання заключаецца ў тым, што функцыі ўзбагачэння чалавека ведамі ў сучасным грамадстве ўскладзены на спецыялізаваныя навучальныя ўстановы – дашкольныя, школь ныя, дадатковыя.Станоўчы вопыт работы ў азначаным накірунку назапашаны дзяржаўнай установай адукацыі «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі «Ветразь» г. Мінска». Тут ствараецца атмасфера максімальнага набліжэння да мастац-кай першакрыніцы і прасторы для «пражывання» народнай традыцыі ва ўмовах гарадскога соцыуму. Праца ў галіне этнапедагогікі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з законамі традыцыйнай сацыялізацыі, дзе асноўны ўплыў на фарміраванне асобы аказвала сям’я і грамадскае асяроддзе. Толькі ў нашым выпадку вядучую ролю па абуджэнню асобы і яе сям’і адыгрывае цэнтр.Гарадскія дзеці пазбаўленыя непасрэднага кантакту з носьбітамі тра-дыцыі. Узоры народнага мастацтва гарадскія школьнікі атрымліваюць апасродкаваным шляхам, ад педагогаў. Тут на першы план выступае асоба педагога, які з’ўяўляецца для дзяцей амаль што адзінай крыніцай атры-мання мастацкай інфармацыі.Сёння ў аддзяленні дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва працуе шмат педагогаў, народных майстроў, якія дасканальна валодаюць як педагагічным майстэрствам, так і майстэрствам пэўнага рамяства. Больш таго, некаторыя з іх з’яўляюцца яскравым прыкладам захавання сямейнай справы. Саломапляценне, выцінанка, ткацтва, вышыўка і іншае – усе гэтыя беларускія народныя рамёствы жывуць і развіваюцца ў нашым цэнтры.Спачатку адраджаць традыцыйную нацыянальную культуру было вельмі складана, бо гарадскія дзеці з’яўляюцца носьбітамі культуры толькі на ўзроўні сваёй падсвядомасці, а яе трэба будзіць. Вельмі істотна было зацікавіць і ўключыць у працэс не толькі дзіця, але і ўсю яго сям’ю. Пры-кладна 10 гадоў таму мною была арганізавана праца школы адраджэння нацыянальных культурных традыцый «Вытокі» спачатку ва ўмовах клуба па месцы жыхарства, а затым на базе адзялення дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва. Групка апантаных настаўнікаў-аднадумцаў хутка стварыла касцяк школкі, затым далучыліся некаторыя зацікаўленыя бацькі і дзеці. Ва ўмовах клуба па месцы жыхарства праца-ваць у дадзеным накірунку было вельмі зручна і эфектыўна таму, што сам па сабе клуб мае пэўную атмасферу, якая нагадвае атмасферу вялікай сям’і ці радзіны. Усе дзеці са сваімі бацькамі, а часам бабулямі і дзядулямі жывуць побач, а значыць хутка і лёгка ўключаюцца ў справу. Цеснае супрацоўніцтва 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 209з фальклорным гуртом «Мілавіца», узорам захавання этнапедагогікі і сямей-нага выхавання па сродках народнай культуры, адыграла значную ролю ў развіцці і станаўленні школы «Вытокі». Разам з «Мілавіцай» і яе кіраўніком М. В. Снітко праводзілі святы, вывучалі абрады і традыцыі, арганізоўвалі майстар-класы, конкурсы і выставы сямейнай творчасці, вандравалі па Беларусі, наведвалі фестывалі народных традыцый, інакш кажучы, пагру-жаліся ў культурныя здабыткі нацыянальнай спадчыны.Стаўшы загадчыкам аддзялення дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва, дзе папулярызацыя беларускіх рамёстваў была не на першым месцы, мне вельмі хацелася замацаваць назапашаны вопыт «Вытокаў». Аднак адразу сутыкнулася з пэўнымі цяжкасцямі: падменай нацыянальных традыцый (калі іншаземныя рамёствы пераважаюць над беларускімі, калі нават вышыўка крыжыкам носіць немаведама які нацыя-нальны каларыт, калі дзеці не ведаюць беларускіх народных казак і блы-таюць іх з казкамі іншых народаў), дэфіцыт бацькоўскай увагі (калі бацькі жывуць на іншым канцы горада і проста «хутка закідваюць дзіця ў гурток» і не маюць дастаткова часу на «размовы», тым больш на агульныя справы і святы), адсутнасць культурна-адукацыйных праграм, якія стымулюць і падтрымліваюць працу па адраджэнню нацыянальных культурных трады-цый, уключаючы значную колькасць грамадскасці ў агульны працэс, адсут-насць дакладнай прафарыентацыйнай працы па папулярызацыі народнай творчасці і майстэрства.Далучэнне аддзялення да працэсу культывацыі беларускіх культурных традыцый было паступовым, вельмі нейтральным, усімі магчымымі сродкамі. А распачаў яе – творчы праект па выкананню сюжэтных кам-пазіцый у розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва паводле беларускіх народных казак. Аказалася, што некаторыя дзеці зусім не ве даюць вусную народную творчасць. Толькі шляхам грунтоўнага пагру-жэння ў праблему, калектыўнымі намаганнямі, даследваннямі і абаронай творчых работ, такая простая задачка на першы погляд, была паспяхова здужана. Намнога лягчэй даўся нам наступны праект «Беларускія народныя прыказкі і прымаўкі». Пэўную ролю адыграў станоўчы вопыт сямейных даследванняў з уключэннем у творчы працэс блізкіх родзічаў. У выніку мы атрымалі шыкоўную серыю прац у самых розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, дзе вельмі добра дэманструецца спалучэнне тра-дыцый і сучаснасці. Далей аддзяленне далучылася да раённай культурна-адукацыйнай праграмы «Традыцыйная культура і моладзь» (ініцыятар і каардынатар наш цэнтр), згодна якой кожны год павінен быць прысве-чаны асобнаму народнаму рамяству. У мінулым годзе гэта было салома-пляценне. Метадычныя пляцоўкі, майстар-класы і як вынік I раённы кон-курс «Саломапляценне: беларуская народная лялька, цацка» (арганізатар конкурса таксама цэнтр «Ветразь»). Усё гэта ажывіла працэс вывучэння 



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ210
народных рамёстваў. Паспрыяла выкананню незвычайнай прыгажосці аўтарскіх прац і павышэнню якаснага ўзроўня майстэрства многіх навучэнцаў. У гэтым годзе юныя майстры асвойвалі сакрэты беларускай выцінанкі. А тэмай для творчых прац быў абраны «Беларускі народны танец». Складанасць і шматграннасць праекта заключаецца ў тым, што май-страм трэба не толькі асвоіць выцінанку і яе каноны, але і дакладна пазнаёміцца з бела рускімі народнымі танцамі, вывучыць іх характэрныя рухі, даследваць строі пэўных рэгіёнаў і іншае.З кожным годам наша паглыбленне ў нацыянальныя традыцыі працяг-ваецца. Навучэнцы з большай цікавасцю і энтузіязмам бяруцца за справу, уключаюцца ў стваральны працэс. Усё гэта дзякуючы педагогам, якія не баяцца эксперыментаваць, навучаць і самім навучацца. Значныя змены працы ў дадзеным накірунку адбыліся дзякуючы ўдасканаленню праграм навучання, якія былі перапрацаваны з улікам нацыянальных каштоўнасцей і прафарыентацыйнай дзейнасці.2. Прафесіянальнае самавызначэнне падлеткаў і моладзі, пабудова 
ўласнага прафесійнага маршрута з улікам сямейных традыцый.Сучасныя выпускнікі агульнаадукацыйных школ вельмі рэдка суадно-сяць сваё захапленне пэўным рамяством з выбарам будучай прафесіі. Пры гэтым адбываецца такая з’ява як у сельскай мясцовасці, так і ва ўмовах сталічнага регіёна. Дадзеная праблема патрабуе пошук эфектыўных шляхоў яе вырашэння.У дзяржаўнай установе адукацыі «Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Ветразь” г. Мінска» робяцца актыўныя практычныя захады па ахове, захаванню, папулярызацыі праяў традыцыйнай культуры, а таксама ствараюцца ўмовы для перадачы традыцый народнага мастацтва дзецям і моладзі па сродках арыентацыі на прафесію.Цэнтр «Ветразь» пры падтрымцы ўпраўлення адукацыі і адміністрацыі Кастрычніцкага раёна г. Мінска, распрацаваў, зацвердзіў і з 2015 г. рэалізуе раённую адукацыйна-культурную праграму «Традыцыйная культура і моладзь», у рамках якой праводзяцца такія адкрытыя раённыя конкурсы, як: конкурс выканаўцаў беларускай народнай прозы, конкурс выканаўцаў беларускіх народных танцаў «Ветразь», конкурс народнага спеўнага і музычна-інструментальнага выканальніцтва «Згукі мінуўшчыны», кон-курс беларускіх народных рамёстваў. Такія мерапрыемствы вельмі добра ўплываюць на падлеткаў і моладзь, спрыяюць іх паспяховай сацыялізацыі ва ўмовах сваіх этнакультурных каштоўнасцей.Прафарыентацыйная прастора цэнтра «Ветразь» стваралася паступова. Прафесійнаму самавызначэнню асобы тут надаецца асаблівая ўвага. Першай эксперыментальнай пляцоўкай стала аддзяленне дэкаратыўна-прыкладной творчасці і выяўленчага мастацтва.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 211Сёння ў дадзеным накірунку намі назапашаны і абагульнены вопыт прафарыен тацыйнай дзейнасці, які транслюецца і пераймаецца іншымі аддзя леннямі цэнтра. Фактарам эфектыўнай работы па суправаджэнню прафе сійнага самавызначэння дзяцей і моладзі з’яўляецца сістэмны пады-ход, укараненне разнастайных прафарыентацыйных мер, новых формаў працы, актыўных і інтэрактыўных тэхналогій у адукацыйны працэс.Для павышэння якасці суправаджэння прафесійнага самавызначэння асобы навучэнцаў быў азначаны шэраг значных прафарыентацыйных мер, з улікам якіх і будавалася ўся дзейнасць:
дапрацоўка праграм аб’яднанняў па інтарэсах (укараненне модуля «Прафарыенцір» ці ўключэнне раздзела «Прафарыентацыя»);
выкарыстанне разнастайных прафдыягностык (выяўленне інтарэсаў, схіль насцей, здольнасцей, прафесійна важных якасцей, тыпаў тэмпера-мента і іншае);
прафінфармаванне навучэнцаў і іх бацькоў (прафесійная асвета);
прафкансультаванне (вынікі тэстаў і дыягностык, абмеркаванне прафе-сійных пераваг і іншае);
выкарыстанне гульнёвых метадаў навучання (разнастайнасць прафары-ентацыйных гульняў дазваляе пашырыць кругагляд навучэнцаў у галіне прафарыентацыі);
першае пагружэнне ў прафесію і адаптацыя (уключэнне навучэнцаў у праграму фінансавай незалежнасці – другасная занятасць падлеткаў);
супрацоўніцтва, узаемадзеянне (праца з бацькамі, супрацоўніцтва з іншымі аб’яднаннямі па інтарэсах і педагогамі центра па распрацоўцы і правядзенню прафарыентацыйных мерапрыемстваў).Такім чынам, школа адраджэння нацыянальных культурных традыцый «Вытокі» з цягам часу пераўтварылася ў школу юных майстроў, якія паспя-хова будуюць свой прафмаршрут з улікам сваіх інтарэсаў, схільнасцей, здольнасцей, прафесійна важных якасцей. Пабудова ўласнага прафесійнага маршрута з улікам сямейных традыцый стала рэальнай справай.Зараз наша задача – дапамагчы юнай асобе перайсці на новы ўзровень, узровень прафесійнага навучання. У цэнтры актыўна вядзецца распрацоўка праграм на павышаным узроўні. Плануецца работа эксперыментальнай пляцоўкі, якая павінна выпрацаваць пэўную мадэль развіцця прафесійнага самавызначэння навучэнцаў па сродках рэалізацыі праграм аб’яднанняў па інтарэсах на павышаным узроўні, якая дазволіць не толькі сфарміраваць індывідуальную траекторыю навучэнцаў, але і максімальна наблізіць пра-грамы асноўнай, дадатковай і прафесійнай адукацыі.Трэба ўлічваць, што працэс мастацкага выхавання перамясціўся з сямей-нага і грамадскага асяроддзя ў іншыя сацыяльныя інстытуты (школы, уста-новы дадактовай адукацыі, установы культуры і мастацтва). Таму мае сэнс выпрацоўка новых арыентаваных падыходаў да яго арганізацыі. Важнае 
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значэнне тут мае асоба кіраўніка, які з’яўляецца пасрэднікам, правадніком паміж традыцыйным мастацтвам і вучнем, а таксама забяспечанасць гэтай дзейнасці навучальнымі праграмамі, іншымі інфармацыйна-метадычнымі матэрыяламі, тэхнічным абсталяваннем.Задача арганізацыі мастацкага выхавання на аснове традыцыйнай куль-туры – беражлівае стаўленне да народнай «класікі». Асноўная задача педа-гога – выхоўваць арыгінальны, самадастатковы тып творчай асобы.Вопыт нашай работы па суправаджэнню прафесійнага самавызначэння асобы навучэнцаў у аб’яднаннях па інтарэсах дэкаратыўна-прыкладной творчасці можа быць скарыстаны ў сістэме дадатковай адукацыі, а таксама настаўнікамі творчых аб’яднанняў агульнаадукацыйных школ па дадзе-наму профілю.Сёння мы таксама маем пэўны станоўчы вопыт этнавыхавання па срод-ках захавання сямейнай справы ці пэўнага народнага рамяства. Такі вопыт можа быць вельмі карысным і актуальным у галіне прафарыентацыйнай дзейнасці. Гэта добрая мажлівасць для падлеткаў і моладзі ажыццявіць пабудову ўласнага прафесійнага маршрута непасрэдна з улікам сваіх сямей-ных мастацкіх традыцый.Значных вынікаў у дадзеным накірунку можна дабіцца толькі ў добрых партнёрскіх зносінах з установамі прафесійнай адукацыі па сродках збліжэння і інтэграцыі праграм навучання.

Таццяна  КАЛЯШЧУК
(г. Мінск)

ПРАБЛЕМЫ ЗАХАВАННЯ І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ 
ТРАДЫЦЫЙНАЙ НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ 

ВА ЎМОВАХ ВЯЛІКАГА ГОРАДАПапулярызацыя і захаванне традыцыйнай культуры ва ўмовах сучаснага горада – гэта важная і актуальная на сённяшні дзень сацыяльна-культурная праблема, вырашэнне якой суправаджаецца шэрагам цяжкасцей, а мена-віта: нізкі ўзровень ведаў аб культуры і традыцыях свайго народа, неразу-менне важнасці захавання беларускай культуры і традыцый і, галоўнае, адсутнасць зацікаўленасці моладзі ў гэтым пытанні. У сучасным свеце, дзе нават культуры з максімальна выяўленай нацыянальнай значнасцю суты-каюцца з вялікімі цяжкасцямі захавання сваіх нацыянальных традыцый, бо шматлікі ўплыў на традыцыйную культуру аказваецца як знутры, так і звонку. У перыяд глабалізацыі і росту гарадоў міграцыйныя рухі ўзмацняюцца і прыводзяць да ўзаемапранікнення і змешвання культур і традыцый.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 213У такім выпадку становіцца абсалютна апраўданым зацвярджэнне вядо-мага даследчыка посткаланіялізму Эдварда Саіда, які сцвярджае, што ўсе культуры на сучасным этапе з’яўляюцца гібрыднымі і гетэрагеннымі. У сувязі з гэтым несумненна ўзнікае праблема захавання нацыянальных традыцый у культуры як падставы для працэсу ідэнтыфікацыі і захавання сваёй унікальнай культурнай спецыфікі. Сумна тое, што свае традыцыі сыходзяць на задні план, тым самым спрыяючы знікненню, а калі не будзе такой важнай адметнай рысы, то і нацыянальнасць «беларус» сыйдзе ў нябыт. Тут будуць да месца словы Міхаіла Васільевіча Ламаносава: «Народ не знающий своего прошлого, не имеет будущего!»У наш час моладзь усё больш імкнецца да замежнай культуры, вывучае яе і пераймае. Маючы вялікі рэзерв інфармацыі яны як губкі ўбіраюць усё: музыку, моду, манеры, слэнг, а сусветная інтэрнэтпавуціна дапамагае ім у гэтым.На жаль не толькі традыцыі пад пагрозай знікнення, але і мова. Родная мова – гэта сэрца народа. Калі знікне беларуская мова і народныя традыцыі, то знікне і нацыя.Паводле дадзеных ЮНЕСКА, беларуская мова знаходзіцца на мяжы знікнення. Па дадзеных сацыялагічных апытанняў толькі 26 % насельніцтва Беларусі выкарыстоўваюць у якасці размоўнай гаворкі беларускую. А нека-торыя аргументуюць свае прабелы ведаў у моўнай вобласці тым, што ў нас неафіцыйна прынята лічыць, што беларуская мова – мова вёскі, а руская мова – мова інтэлігенцыі (такія разважанні мне даводзілася чуць не раз).Як кіраўнік фальклорнага калектыву сутыкнулася з вялікай праблемай «неразумення» роднай мовы. Дзеці абсалютна не валодаюць нават пачат-ковымі ведамі, напрыклад, такімі словамі, як «добры дзень», «да пабачэння», «дзякуй», «як справы» і інш. Такая ж сітуацыя і з традыцыйнай культурай.Правёўшы апытанне сярод бацькоў і прааналізаваўшы сітуацыю я прыйшла да высновы, што не толькі дзеці, але і бацькі мала ведаюць альбо маюць вельмі смутныя пазнанні ў галіне беларускай мовы і традыцыйнай культуры беларусаў. Наведаўшы святочныя мерапрыемствы «Багач», «Каляды», «Масленічныя забавы», «Гуканне вясны», якія былі накіраваны на папулярызацыю беларускага фальклору і былі максімальна напоўнены не толькі гульнёвай і музычнай, але і пазнавальнай інфармацыяй, бацькі былі прыемна здзіўлены і зацікаўлены ў тым, каб іх дзеці працягвалі зай-мацца і вывучаць культуру і традыцыі Беларусі. Народнае выхаванне спрад-веку нясе ў сябе павагу да бацькоў, да старэйшых, любоў да сваіх традыцый і роднай мовы, павагу да рэлігіі і гісторыі свайго народа. Таму кожны год з боку спецыялістаў ідзе нябачная барацьба за адраджэнне і захаванне беларускіх традыцый.
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(г. Орша, Віцебская вобласць)

АСОБА ЯНКІ ХВОРАСТА Ў НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ 
І ЭТНАПЕДАГОГІЦЫ35 гадоў таму Беларусь развіталася з таленавітым танцорам, папуляры-затарам традыцыйнага мастацтва, выбітным педагогам, збіральнікам бела-рускага фальклору – Янкам Хворастам. Дасягненнямі маэстра ў вышэй узга-даных галінах і да нашых часоў карыстаюцца харэографы, аматары і выка наўцы народных танцаў.Янка Хвораст нарадзіўся ў 1902 годзе ў в. Кацёлкі Пружанскага павета Гродзенскай губерні (цяпер Пружанскі раён Брэсцкай вобласці), у права-слаўнай сялянскай сям’і. На станаўленне асобы Янкі вялікі ўплыў аказала яго маці Захвея Васільеўна Хвораст (у дзяцінстве Шырма). Ад яе Янка ўпер-шыню адчуў багацце беларускага фальклору. Толькі адных песень Захвея Васільеўна ведала каля трох соцень. Многія з іх пазней увойдуць у рэпер-туар музычных калектываў Беларусі.Пад час Першай сусветнай вайны жыхароў Кацёлак эвакуіруюць ў Расію, што, відаць, не дасць Янку своечасова распачаць вучобу. У першы клас гімназіі ён пойдзе ў 18 гадоў, пасля заканчэння вайны. Гімназія, праўда, будзе ўжо польскай, бо ў выніку палітычных змен беларускія землі адый-дуць да Другой Рэчы Паспалітай. У час вучобы ў Пружанах Янка стасуецца са сваім старэйшым стрыечным братам Рыгорам Шырмам, будучым вядо-мым беларускім харавым дырыжорам, фалькларыстам і грамадскім дзея-чам. Рыгор Шырма прымае актыўны ўдзел у палітычным і культурным жыцці краю. Так у 1924 г. ён арганізаваў у Пружанах хор, ладзіць вечарынкі, збірае факльлор. Праз сваю беларускасць нярэдка церпіць ад акупацыйнай улады. Усё гэта, безумоўна, не магло не ўплываць на маладога Янку Хвора-ста. У 1926 г. Рыгор Шырма пераязджае ў Вільню – цэнтр беларускага руху. Следам за братам едзе і Хвораст, дзе працягвае вучобу ў Віленскай белару-скай гімназіі. Гэта была адметная навучальная ўстанова, заснаваная яшчэ ў 1919 г. Іванам Луцкевічам, са сцен якой выйшла нямала шчырых беларускіх патрыётаў. Дасягалася гэта дзякуючы самаадданай і самаахвярнай працай выкладчыкаў гімназіі. Важную ролю настаўнікаў адзначаюць сёстры Ірэна і Людвіка Будзькі, што вучыліся разам з Хворастам: «Беларуская гімназія была незвычайнай. Мы зразумелі гэта ўжо пазней, калі самі пачалі выкла-даць у Будслаўскай школе і адчулі, якая адказнасць кладзецца на выхавацеляў моладзі». Безумоўна, разумеў гэта і Янка Хвораст. Пазней і ён з не меншай адданасцю будзе перадаваць моладзі свае веды і вопыт.У Вільні Хвораст актыўна ўключаецца ў культурнае жыццё: наведвае гімназійныя гурткі, удзельнічае ў тэатральных пастаноўках, спявае ў хоры 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 215Рыгора Шырмы. Тут жа ён пачынае і цікавіцца мастацтвам танца – запісваецца ў прыватную балетную школу, а таксама арганізоўвае ў гімназіі танцавальны гурток.Па сканчэнні гімназіі, у 1929 г., Хвораст паступае на філалагічны факуль-тэт Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя, дзе адразу зноў бярэцца за працу з моладзю, кіруе музычна-драматычнай секцыяй Беларускага сту-дэнцкага звязу. Знаходзячыся пад уплывам Рыгора Шырмы, Хвораст пры-мае ўдзел таксама і ў палітычнай барацьбе беларусаў за свае правы ў Дру-гой Рэчы Паспалітай. Вынікам становіцца турэмнае зняволенне абодвух. І калі Шырма трапляе ў турму ўжо не першы раз і ўспрымае гэта досыць спакойна, дык Янка вельмі моцна перажывае гэтае здарэнне. Магчыма, гэты выпадак паспрыяў далейшаму яго адыходу ад палітычнага жыцця Заход няй Беларусі і пазней БССР.У 1935 г. Хвораст заканчвае ўніверсітэт з дыпломам магістра філасофіі. Але праз сваю беларускасць, праваслаўнае веравызнанне і сувязі з беларускім рухам не можа ўладкавацца на працу. Пошукі заробкаў зацягнуліся на тры гады, і нарэшце Хворасту ўсё ж удаецца знайсці месца настаўніка ў Вілейскай гімназіі імя Генрыка Сянкевіча. Тут ён выкладае лацінскую і польскую мову, псіхалогію, логіку.Але ў Вілейцы Хвораст затрымліваецца ўсяго на год. Свае карэктывы ўносіць Другая сусветная вайна. Пасля падзелу Польшчы паміж Германіяй і СССР, Заходнюю Беларусь далучаюць да БССР. Рыгор Шырма стварае ў Бела-стоку Беларускі ансамбль песні і танца і даручае арганізацыю танцавальнай групы Янку Хворасту. У групе Хвораст выконвае адначасова ролю і саліста, і балетмайстра. У вельмі сціслы тэрмін ён рыхтуе сцэнічныя нумары, і калектыў выпраўляецца з гастролямі па Беласточчыне. У канцы 1940 г. Беларускі ансамбль песні і танца ладзіць надзвычай паспяховае высту-пленне ў Мінску. Гэта дае магчымасць арганізаваць паездку за межы рэспублікі. Так, у маі 1941 г. запланаваны маршрут Масква-Каўказ-Урал-Ленінград. Але імклівыя змены на фронце дазваляюць выступіць толькі на Дэкадзе беларускага мастацтва ў Маскве, эвакуіруюць ансамбль у Красна-ярск, што, аднак, не перапыняе яго дзейнасці. Гастролі працягваюцца па Уралу, Сібіры, рэспубліках Сярэдняй Азіі. У канцы 1943 г. Янка Хвораст разам з калектывам вяртаецца ў вызваленую ад немцаў Усходнюю Беларусь. Першы канцэрт на бацькаўшчыне яны даюць пад Новы год у Навабеліцы. Далей ужо ансамбль чакаюць безліч канцэртаў на заводах, фабрыках, у кал-гасах, партызанскіх атрадах, вайсковых шпіталях. Пасля заканчэння вайны калектыў пераязджае ў Гродна. Увесь час працы ў калектыве Янка Хвораст адточвае танцавальныя нумары, дадае новыя танцы, падымае майстэрства і прафесіяналізм выканаўцаў, шукае маладых танцораў. Рэпертуар уключае беларускія, рускія, украінскія і танцы іншых народаў СССР. Урэшце праз дзе-сяць гадоў плённай працы ансамбль спыняе сваё існаванне.
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У 1953 г. Хвораст пераязджае ў Мінск, дзе ўладкоўваецца ў Беларускую дзяржаўную філармонію. Тут ён на працягу сямі гадоў уваходзіць у склад балетнай групы, з якой шмат гастралюе па гарадах Савецкага Саюза. Апроч сольных выступленняў, Хвораст распрацоўвае для калектыва Беларускай дзяржаўнай філармоніі пастаноўкі народных танцаў.Па заканчэнні сцэнічнай кар’еры Янка Хвораст шмат увагі аддае педагагічнай дзейнасці, працы з моладдзю, збору танцавальнага фальклору, папулярызацыі беларускай танцавальнай культуры. У гэты час Хвораст пра-цуе выкладчыкам у Мінскім харэаграфічным вучылішчы і кансультантам Рэспубліканскага дома народнай творачасці. Аказвае дапамогу самадзей-ным калектывам Гродзеншчыны, сярод якіх, Смаргонскі народны ансамбль песні і танца імя Агінскага, Ваўкавыскі народны ансамбль «Маладосць», Навагарадоцкі «Свіцязь», Лідскі «Лідчанка», Дзятлаўскі «Лянок», сельскі Бароўскі калектыў. Шмат гастралюе разам з названымі калектывамі па Беларусі, РСФСР, Польшчы, ГДР. Янкам Хворастам распрацавана песенна-харэаграфічная кампазіцыя «Паланез Агінскага», шматпланавы твор «Світанне над Свіцяззю», сцэнічныя варыянты народных беларускіх танцаў «Мікіта», «Козачка», «Таўкачыкі», «Падушачка», «Вішанька», «Котчынская кадрыля», «Бараўская кадрыля», карагодаў «Пойдзем, пойдзем лугам», «Дзявочы», «Лірычны». У 1974 г. выходзіць зборнік сцэнічных танцаў Янкі Хвораста «Беларускія танцы». Акрамя таго Хвораст выступае на радыёпера-дачах, піша артыкулы, дзе выкладае свой погляд на паходжанне і адметнасці беларускага народнага танца.За актыўны ўдзел у творчай дзейнасці Хвораст неаднаразова быў узнага-роджаны медалямі і ганаровымі граматамі. У 1977 г. Янку Хворасту было прысвоена званне Заслужанага работніка культуры Беларускай ССР.

Алесь  ЛОЗКА
(г. Мінск)

ДЗЕ ГУЧЫЦЬ НАША РОДНАЯ ПЕСНЯ: 
МАСТАЦКАЯ КУЛЬТУРА Ў ТВОРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ 

БЕЛАРУСАЎ ЗАМЕЖЖАБеларускую песню чуваць і на родных палетках, і ў далёкіх краінах, дзе яна здаўна пасялілася і асвойвае новыя чужаземныя прасторы разам з нашым непаседлівым і працавітым, мужным і таленавітым земляком. Палескія фальклорныя напевы разносяцца нязвыкла там, дзе ўсходзіць сонца над хвалямі акіяна і заходзіць за Сіхатэ-Алінскім хрыбтом, дзе горныя рэчкі з вадаспадамі і парогамі, старычныя і лагунныя азёры, дзе пануе карэйскі кедр, аянская елка, белакорая піхта і даурская лістоўніца.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 217Беларуская песня не выветрылася на даўніх сцежках Чэрскага, горных хрыбтах і сопках самага глыбокага возера ў свеце і ў падтаёжных балотах салёнай цюменскай зямлі з краявідамі нафтавых вышак, і там, дзе аўстра-лійскія пустыні, што змяняюцца архідэйнымі і маргарыткавымі альпійскімі перадгор’ямі з рэшткамі лаваў ад патухлых вулканаў. Яна ляцела на мулявінскіх крылах, адкрываючы Амерыку, і рэхам адбівалася ў Беларусі зоркай Данчыка, грацыёзна лунала-зіхцела ў бязлямпавых скляпеннях Ла Скалы і ўзрывалася штормам эмоцый у клубах усіх кантынентаў.Па вызначэнні некаторых даследчыкаў за межамі Беларусі пражывае каля 3,5 мільёнаў нашых суайчыннікаў.Масавыя міграцыі ўплывалі на станаўленне кампактных беларускіх пасяленняў, такіх як Латгалія ў Латвіі, Мяшчанская слабада ў Маскве ХVІІ ст., вёскі ў Сібіры і Далёкім Усходзе і інш. У іх захоўваліся традыцыі пакінутых родных краёў, нягледзячы на пэўную асіміляцыю, яны адначасова ўплывалі на акаляюча-дамінуючую культуру. Больш захавалася беларуская культура, мова на землях, якія пераходзілі ў іншую краіну шляхам змен дзяржаўных межаў у розны перыяд (Беласточчына, Віленшчына, Смаленшчына), і карэн-нае насельніцтва станавілася нацыянальнай меншасцю.У час прымусовай і вымушанай эміграцый, «паланянікамі» і «хацейнікамі» з Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), асабліва пасля Лівонскай вайны (1558–1583) і вайны Расіі з Рэччу Паспалітай (1654–1667), многа нашых суайчыннікаў з Магілёўшчыны, Шклоўшчыны, Смаленшчыны, Копышчыны, Віцебшчыны, Дубровеншчыны, Полаччыны, Віленшчыны, Міншчыны, Гро-дзеншчыны, у тым ліку прадстаўнікоў шляхты, дробных рамеснікаў, што пераймалі вопыт у італьянскіх, нямецкіх і іншых майстроў, асела ў расійскіх гарадах і вёсках. Яны былі не толькі таннай рабочай сілай, а прывезлі з сабою і мясцовыя традыцыі, фальклор, веды, майстэрства, якое не было вядома краіне-пераможцы. Беларускія майстры, якія валодалі новым, пера-давым вопытам, рэпрэзентавалі ў Расіі беларускую і еўрапейскую культуру. Далучэнне Масквы ХVІІ ст. да еўрапейскай культуры стала адкрыццём форткі ў новы свет, а затым адчыніць акно ў Еўропу рэфарматар Пятро І.Выхадцы з беларускіх зямель адыгралі значную ролю і ў развіцці поль-скага і расійскага тэатральнага мастацтва. Пачынальнікам рускага тэатра і адным з пачынальнікаў рускай драматургіі з’яўляецца былы настаўнік брацкай школы Полацкага Богаяўленскага манастыра, выпускнік Кіева-Магілянскай калегіі і Віленскай іезуіцкай акадэміі Сімяон Полацкі (1629–1680), які эміграваў у Маскву ў 1664 г. і быў прызначаны царом Аляксеем Міхайлавічам настаўнікам царэвічаў Фёдара і Соф’і. Заслужыўшы высокі давер сваімі выключнымі ведамі і здольнасцямі і карыстаючыся пры-хільнасцю свайго вучня цара Фёдара Аляксеевіча (1676–1682), Сімяон становіцца знатнай асобай, што дазволіла яму правесці многія наватарскія пачынанні і рэформы ў тагачаснай феадальна-адсталай Расіі.
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Ён – прыхільнік асветнага абсалютызму, першы прыдворны паэт расій-скіх цароў («должность… дотоле в России неизвестную»), стваральнік дэкламацый, якія сталі першапачатковай формай школьнага тэатра ў Беларусі і Расіі, драматычных твораў, «віршаў» (новы від вершаскладання, сілабічная паэзія), пачынальнік першых школ і першай вышэйшай уста-новы (Маскоўская акадэмія), стваральнік першай славянскай энцыклапедыі («Вертоград многоцветный»), кнігавыдавец, перакладчык, рэлігійны і гра-мадскі дзеяч.Вядома, што яшчэ ў 1800 г. 14 лепшых беларускіх танцоўшчыкаў балета былі адабраны для Дырэкцыі Санкт-Пецярбургскіх імператарскіх тэатраў. У 1828 г. гэтая ж дырэкцыя купіла 27 прыгонных «чарнышэўскіх музыкан-таў» з г. Магілёва разам з інструментамі і нотамі, у 1829 г. – 29 музыкантаў графа Салагуба (Горы-Горкі), 10 чалавек з якіх былі прыняты ў хор, а астат-нія аддадзены ў палкі лейб-гвардыі.Здзіўлялі маскоўцаў выхадцы з ВКЛ сваёй незвычайнай манерай спеваў. Наведаўшы Новадзявочы манастыр у 1656 г. у складзе світы Антыахійскага патрыярха Макарыя, архідыякан Павел усхвалявана ацаніў: «Манахіні спявалі напевам, што чараваў сэрца. О, дзіва! Якія суладныя і салодкія іх напевы». Беларусы ў сталіцу Расіі прынеслі сваю культуру, якая затым пры-жылася – храмавыя шматгалосыя спевы, т. зв. партэснае спяванне (падзел на партыі, галасы).Прыкметнае месца ў асветніцкай дзейнасці розных краін пакінулі нашы суайчыннікі: Кірыла Тураўскі, Ігнацій Смалянін, Францыск Скарына, Мікола Гусоўскі, Пётр Мсціславец, Ілья Капіевіч, Сымон Будны, Васіль Цяпінскі, Ян Ліцвін (Лондан)…Вядома, што беларусы ў ХVІІ ст. працавалі ў Маскве настаўнікамі, утрым-лівалі школы ў маскоўскіх слабодах, прывозілі з ВКЛ кнігі і развівалі кнігадрукаванне. Скарынаўскія выданні ў тагачаснай рэакцыйнай Маскве не прыжыліся.Па просьбе Пятра І Ілья Капіевіч (1651–1714), што родам з ВКЛ, пераехаў з Амстэрдама ў Маскву і прычыніўся да рэформ, пашырэння ведаў у Расіі. Як перакладчык, складальнік ён выдаў першыя дапаможнікі па гісторыі, арыф-метыцы, граматыцы, вайсковай і марской справах, слоўнікі; удасканаліў пасля Скарыны царкоўна-славянскі шрыфт для грамадзянскага пісьма, які сталі называць «амстэрдамаўскімі ліцерамі», «грамадзянскай» ці «бела-рускай азбукай».Засталіся прыкметныя сляды беларускай культуры ў Маскве ХVІІ ст. З цягам часу самі выхадцы ВКЛ асіміляваліся ў дамінуючай рускай куль-туры. Якое ж становішча з прэзентацыяй беларускай культуры і мастацтва праяўляецца ў рэгіёнах Расіі?Вядома, што беларуская дыяспара ў Сібіры пачала фарміравацца ў ХVІІ ст. Паводле перапісу 1897 г. на тэрыторыях Табольскай, Томскай, Енісейскай 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 219і Іркуцкай губерняў жылі перасяленцы з Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў. У 1926 г. у Сібіры ўжо пражывала 320 тысяч беларусаў. Увесь час іх лік павялічваўся. У 1930-х гг. ён дадаўся за кошт сталінскіх рэпрэсій. На Далёкі Усход беларусы прыбывалі як марскім шля-хам (асабліва ў 1883–1895 гг. ), так і сухапутным, і сяліліся кампактнымі грамадамі ў перадгор’ях Сіхатэ-Аліня і іншых мясцовасцях.Сучасныя фалькларысты запісваюць унікальныя беларускія вусна-паэ-тычныя творы ад перасяленцаў з многіх вёсак Сібіры, Далёкага Усходу: гульня «Жаніцьба Цярэшкі», песні купальска-пятроўскія, хрэсьбінныя, вясельныя (2006–2009 гг. , Русанаўка Новаваршаўскага р-на Омскай вобл.); архаічныя варыянты абрадавай песні «Страла» («Ты лети, стрела…», «Як пущу стрелу…») (1974 г., Васільеўка, Хартонаўка, Суражаўка Прымор-скага краю), адпаведнікі якіх у Беларусі аднесены да гісторыка-культурных каштоўнасцей, вызначаны меры па іх ахове.Выдадзены тамы аўтэнтычнага фальклору і яго даследаванні: «Бело-русы в Сибири: сохранение и трансформация этнической культуры» (Новасібірск, 2011); «Белорусы в Пермском крае: очерки истории и этногра-фии» (Перм, Санкт-Пецярбург, 2013); «Семейно-бытовая обрядность бело-русов Зауралья: фольклорно-этнографическая экспедиция» (Курган, 2015); кнігі Фяцісавай Л. Я. «Белорусские традиции в народно-бытовой культуре Приморья» (Уладзівасток, 2002) і «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока» ч. 1 – «Семейно-обрядовые песни и причитания» (Новасібірск, 2011) і інш.Расійскі этнограф А. Ф. Фурсава адзначыла, што ў асобных беларускіх пасяленнях Сібіры калядаванне ніколі не спынялася, як і некаторыя іншыя традыцыі, што перадаюцца ад бацькоў да дзяцей. Элементы беларускага Купалля праніклі ў культуру сібіракоў. Аўтары Ф. Балоньеў і М. Мельнікаў пісалі: «Лірадраматычныя песні Сібіры бяруць пачатак ад агульнарускай традыцыі, аднак, развіваючыся, яны многае ўзялі ад украінскай <…> і асабліва ад беларускай <…> песеннасці <…> Там, дзе пераважалі выхадцы з Беларусі і Украіны, працяглы час захоўваўся не толькі іх песенны стыль, але і спрадвечная мова» (1985).У розных рэгіёнах Расіі, дзе аселі перасяленцы-беларусы, маюцца аматарскія калектывы і асобныя выканаўцы, што арыентуюцца ў сваёй мастацка-песеннай дзейнасці на аўтэнтычны фальклор.
Уральская федэральная акруга. Асобныя мастацкія калектывы Цюмен-скай вобласці скіраваны на збор, вывучэнне і выкананне фальклору беларусаў-«самаходаў», якія засялялі край у дасталыпінскі і сталыпінскі перыяды, і рэпрэзентацыю беларускіх песень нашымі суайчыннікамі, якія прыехалі асвойваць нафтавыя і газавыя радовішчы ў наш час. Ганаровае званне «народны аматарскі калектыў» маюць народны вакальны ансамбль «Расіяначка» (Ермакі), народны фальклорна-этнаграфічны ансамбль 
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«Вячоркі» (Вікулава), народны ансамбль беларускай песні «Лянок» (Цюмень). Вызнаюць сябе беларускімі і шэраг іншых творчых калектываў: «Бярозка», «Крынічка», «Жывіца», «Маладыя галасы», «Вясёлка», «Зярняткі», «Жалейка», «Паўлінка», «Рэчанька», «Салавейкі», «Акварэль», «Купалінка», «Славяначка», «Спадчына», «Сузор’е», «Ручнічок», «Зорачкі», «Суквецце».

Народны фальклорна-этнаграфічны ансамбль «Вячоркі» (с. Вікулава Цюменскай вобласці), удзельнік Рэспубліканскага фестываля фальклорнага мастацтва «Берагіня» (1918 г.)Актыўную асветніцка-культурную дзейнасць у Курганскай вобласці з 2003 г. праводзіць абласная грамадская арганізацыя ў г. Курган «Нацыя-нальны культурны цэнтр беларусаў Зауралля «Бацькаўшчына» (старшыня Людміла Урванцава) разам з творчымі калектывамі «Журавачка», «Вячоркі», «Русіны», «Харошкі», «Русічы», «Светлячок», сямейным ансамблем Луш-ніковых.У Чалябінскай вобласці дзейнічае Беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія горада Чалябінска (кіраўнік Аляксандр Іваноў).У розных федэральных акругах Расійскай Федэрацыі існуе шмат ама-тарскіх творчых калектываў беларусаў, якія звычайна належаць да грамадскіх арганізацый зямляцкага напрамку, а таксама нямала і мастацкіх калектываў са змешаным нацыянальным складам, у рэпертуары якіх беларускія песні, танцы і інш. Калектывы разнастайныя паводле ўзросту: людзі пажылога ўзросту часцей арыентуюцца на выкананне фальклорных 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 221твораў; маладзёжныя і дзіцячыя калектывы схіляюцца да рэпертуару сучас-най мастацка-культурнай творчасці; сярод калектываў змешанага ўзроста-вага складу, у тым ліку сямейных, пераважаюць вакальна-харавыя, фальк лорныя, харэаграфічныя, музычна-інструментальныя, тэатральныя, дэкаратыўна-прыкладныя жанры, таксама выяўленчага мастацтва, літа-ратурнага кірунку. Нямала творцаў, культурная дзейнасць якіх праяўляецца ў індывідуальным мастацкім выкананні.Беларусы Свярдлоўскай вобласці аб’ядналіся ў Беларускую нацыя-нальна-культурную аўтаномію «Беларусы Урала» (Екацерынбург, старшыня Васіль Азаронак), працуе «Школа беларускай мовы і культуры», творчы ансамбль «Шлях».
Сібірская федэральная акруга. Па колькасці беларускіх устаноў, грамадскіх арганізацый і творчых калектываў Новасібірская вобласць разам з некаторымі іншымі рэгіёнамі займае ў Расійскай Федэрацыі лідзіруючае становішча: тры грамадскія аб’яднанні беларусаў, дзяржаўная бюджэтная ўстанова культуры «Новасібірскі цэнтр беларускай культуры», якой пашанцавала на кіраўнікоў. З 2000 па 2015 гг. ім кіравала нераўна-душная і ініцыятыўная Ніна Кабанава, а затым Анастасія Дзяменцьева, якая сама паспяхова выконвае беларускія песні, у тым ліку бабуліны, на рэгіянальных і міжнародных фестывалях. У цэнтры 15 грамадскіх філія лаў, 6 дзіцячых клубных фарміраванняў, гурток па вывучэнні беларускай мовы; у вобласці працуе больш за 80 дзіцячых і 20 дарослых мастацкіх калек-тываў. Вялікае значэнне надаецца рабоце з дзецьмі. Штогод арганізуюцца разнастайныя мерапрыемствы.Актыўнасцю вызначаюцца таксама грамадскія арганізацыі і творчыя калектывы беларусаў Іркуцкай вобласці. У вобласці функцыянуе тры грамадскія арганізацыі, першыя з якіх створаны ў 1996 г.: Іркуцкае тавары-ства беларускай культуры імя Я. Д. Чэрскага (старшыня Алена Сіпакова), Беларусы Чарэмхава Іркуцкай вобласці (старшыня Васіль Ракіта), Беларускі клуб «Крывічы» (старшыня Вольга Галанава). Вялікая роля ў арганізацыі і развіцці культурнай дзейнасці ў вобласці належыць былому афіцэру і настаўніку гісторыі Алегу Рудакову, узгароджанаму медалём Францыска Скарыны.Асноўнымі напрамкамі дзейнасці беларускіх арганізацый з’яўляецца вывучэнне беларускага фальклору, бытавых танцаў, песеннай спадчыны, беларускай мовы, літаратуры і гісторыі Беларусі.Папулярнасцю карыстаюцца мастацкія калектывы, што працуюць пры аб’яднаннях у Іркуцку: гурт аўтэнтычнага спеву «Крывічы» (кіраўнік Вольга Галанава), фальклорныя ансамблі «Ленушка» (кіраўнік Таццяна Сіпакова) і «Беларусы Прыбайкалля» (кіраўнік Юлія Пермінава); у рэгіёнах – фальк-лорныя ансамблі «Варэнічкі» (Тургенеўка), які мае званне «народны», «Ручнічкі» (Сулкет, кіраўнік Вольга Валошына), «Сунічкі» (Андрушына, 
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кіраўнік Галіна Шынкевіч), «Марусенькі» (Тарнопаль, кіраўнік Таццяна Дарчы), «Квяточак» (Марынінск, кіраўнік Таццяна Гапоненка) і інш. Боль-шасць з іх вядзе канцэртную дзейнасць як у Расіі, так і ў гарадах Беларусі і іншых замежных краінах, становяцца лаўрэатамі міжнародных фесты-валей.У Алтайскім краі дзве беларускія грамадскія арганізацыі, што размя-шчаюцца ў Барнауле: «Беларускае зямляцтва на Алтаі» (кіраўнік Сафія Антоненка) і «Мясцовая беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія г. Барнаула» (кіраўнік Мікалай Крысковіч).У Кемераўскай вобласці арганізавана Кузбаская абшчына «Беларусь» (Кемерава, кіраўнік Міхаіл Брылёў), у Омскай – «Омскія беларусы» (Омск, кіраўнік Аляксандр Бухалка), танцавальны ансамбль «Славянскі вянок».Творчыя калектывы Томскай вобласці працуюць у сталіцы рэгіёна («Чараўніцы», «Медуніца», «Лявоны», «Праменькі» і інш.).Беларусы Краснаярскай вобласці заснавалі грамадскія арганізацыі ў Краснаярску, Дзіўнагорску, Мінусінску і мастацкія ансамблі «Славяначка» (кіраўнік Святлана Майзінгер), «Сябры» (кіраўнік Лідзія Мядзвецкая).
Далёкаўсходняя федэральная акруга. Адчувальна беларуская прысут-насць і ў самым далёкім краі Расійскай Федэрацыі, дзе дзейнічаюць розныя грамадскія аб’яднанні: у Прыморскім краі – нацыянальна-культурная аўтаномія «Беларусы Уладзівастока» (кіраўнік Мікалай Аўдзеенка), «Бела-русы Прымор’я» (Усурыйск, кіраўнік Ніна Фігурская); у Камчацкім краі – «Камчацкае рэгіянальнае беларускае зямляцтва» (Петрапаўлаўск-Камчацкі, кіраўнік Віталь Кібалаў); у Хабараўскім краі – аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Беларускае зямляцтва» (Хабараўск, кіраўнік Антон Дзёмін); у Амурскай вобласці – аўтаномная некамерцыйная арганізацыя «Бела-рускае зямляцтва» (Благавешчанск, кіраўнік Мікалай Васільеў).З любоўю прэзентуюць беларускую культуру ў Прыморскім краі і далёка за яе межамі вакальна-інструментальны ансамбль «Поющие сердца» (кіраўнік Аляксандр Іода, ганаровы грамадзянін Уладзівастока), узорны ансамбль народнага танца «Журавушка» (п. Врангель, кіраўнік Алена Мур-наева), вакальныя ансамблі ў Хабараўску «Палессе» (кіраўнік Алена Кобза-рава) і «Малодушкі» (кіраўнік Ганна Уласенка), а таксама выканаўцы беларускіх песень з Усурыйска Наталля Катаева, Ганна Крупейчанка, Людміла Бондар, з Петрапаўлаўска-Камчацка Алеся Жамойда, з Елізава Анастасія Чонь, выканаўца на цымбалах Ірына Зімнухава, мастакі Сталянцін Пруднікаў і Віталь Углоў.
Прыволжская федэральная акруга. Беларусаў акругі прадстаўляюць грамадскія арганізацыі: Ніжагародская абласная грамадская арганізацыя беларускай культуры (Ніжні Ноўгарад, кіраўнік Наталля Пінякова), Бела-рускае зямляцтва «Сябры» (Ніжні Ноўгарад), Арэнбургская абласная бела-руская культурна-асветная грамадская арганізацыя (Арэнбург, кіраўнік 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 223Віктар Пархімовіч), Беларуска-славянскае таварыства «Сябры» (Набераж-ныя Чалны, кіраўнік Аляксандр Румянцаў), Беларуская суполка ў Рэспубліцы Башкортастан (кіраўнік Аляксандр Раманенка), Таварыства беларускай культуры «Бацькаўшчына» ва Удмурцкай Рэспубліцы (Іжэўск, кіраўнік Мікалай Украінец), Арганізацыя беларусаў Казані «Спадчына» (кіраўнік Сяргей Марудзенка), Фонд дружбы і супрацоўніцтва (Кіраў, кіраўнік Іван Баксічаў), Некамерцыйнае партнёрства «Грамадскі цэнтр беларусаў Перм-скага краю» (Перм, кіраўнік Уладзімір Максімовіч), Самарская абласная гра-мадская арганізацыя беларусаў «Руска-беларускае брацтва 2000» (Самара, кіраўнік Ірына Глуская), Самарская рэгіянальная грамадская арганізацыя па захаванні і развіцці самабытнасці беларускага народа «Белая Русь» (кіраўнік Алег Ксяндзоў), Беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія «Нёман» (Тальяці, кіраўнік Людміла Дзёміна), Нацыянальна-культурная аўтаномія «Беларускае зямляцтва Паволжа» (Саратаў, кіраўнік Аляксандр Кужэлка), Нацыянальна-культурная аўтаномія славян г. Чабаксары (кіраўнік Канстанцін Махновіч).Выконваюць беларускія песні ў Башкортастане ансамблі «Сябры» і «Жаўроначкі» (в. Балціка), у Арэнбургскай вобласці – фальклорныя калек-тывы «Рабінушка» (в. Лукінка) і «Белая Русь» (Арэнбург), у Самарскай 
вобласці – вакальныя ансамблі «Каданс» і «Белая Русь», у Тальяці – «Купалінка» і «Зорачкі»; беларускія танцы – харэаграфічныя ансамблі «Сяброўкі» і «Натхненне» (Самара), ва Удмурцкай Рэспубліцы беларускія песні, музыка і танцы ў рэпертуары ансамбля «Танок».У Паўднёвай федэральнай акрузе функцыянуюць грамадскія аб’яднанні: Анапскае «Сябры» (Краснадарскі край), Валгаградскае «Зям-ляцтва беларусаў», Кабардзіна-Балкарскае «За яднанне – «Сябры» (Наль-чык), Краснадарская краявая нацыянальна-культурная аўтаномія «Бела-русы Кубані» (Туапсінскі р-н), беларускай культуры «Белая Русь» (Краснадар), сочынскія (Лазараўскае, Сочы), Рэгіянальная нацыянальна-культурная аўтаномія беларусаў Растоўскай вобласці і Саюз беларусаў Дона (абодва Растоў-на-Доне); творчыя калектывы – беларускага танца «Дзіва» (Сочы), «Лявоніха» (х. Парамонаў Растоўскай вобласці), фальклору «Палессе» (х. Верхнеабліўскі Растоўскай вобласці), песні «Каларыт» (Нальчык), «Кветка» (Валгаград).
Паўночна-Заходняя федэральная акруга. У горадзе федэральнага 

значэння Санкт-Пецярбургу зарэгістраваны наступныя грамадскія арганізацыі беларусаў: Рэгіянальная беларуская нацыянальна-культурная аўтаномія Санкт-Пецярбурга (кіраўнік Мікалай Русакевіч), Спецыялізаваны фонд «Белыя Росы» (кіраўнік Ірына Рогава), Расійска-беларускае брацтва (кіраўнік Аляксей Варанцоў), Беларускае грамадска-культурнае таварыства Санкт-Пецярбурга (кіраўнік Мікалай Нікалаеў), Беларуская абшчына Санкт-Пецярбурга і Ленінградскай вобласці (старшыня Аляксандр Чарныш); пад 
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кіраўніцтвам Віктара Каваленкі паспяхова выступае вакальная група «Рэтра-Хіт», якой прысвоена ганаровае званне народны аматарскі калектыў.Беларусаў Архангельскай вобласці прадстаўляе «Зямляцтва Беларусь» (кіраўнікі Віктар Зара, Уладзімір Вярхоў).У Валагодскай вобласці працуе Мясцовая нацыянальна-культурная аўта номія беларусаў горада Волагды «Беларускае зямляцтва».У Рэспубліцы Карэлія зарэгістраваны Мясцовая нацыянальна-куль-турная аўтаномія беларусаў г. Петразаводска (кіраўнік Святлана Барташэ-віч), Сегежскага раёна (кіраўнік Святлана Бярэзіна).Рэгіянальная нацыянальна-культурная аўтаномія «Калінінградскае зям-ляцтва беларусаў» (кіраўнік Святлана Зязера) прадстаўляе рэгіён, які зай-мае трэцяе месца па колькасці нашых суайчыннікаў пасля Масквы і Санкт-Пецярбурга. Аматарскія мастацкія калектывы беларусаў сканцэнтраваны ў Гвардзейскім раёне Калінінградскай вобласці: вакальны ансамбль «Крыніца» (кіраўнік Святлана Гросу) і два ансамблі з ганаровым званнем народны аматарскі калектыў – «Напеў» (кіраўнік Алена Касімава), «Славя-начка» (кіраўнік Надзея Лапанос).Беларусы Рэспублікі Комі аб’яднаны ў Рэспубліканскай нацыянальна-культурнай аўтаноміі «Беларусь» (кіраўнік Аркадзь Крупенька). Асабліва ў 1990–2000-я гг. у Сыктыўкары, Ухце, Усінску, Саснагорску было створана нямала аматарскіх калектываў, якія выконвалі беларускія песні. Найбольш вядомыя з іх беларускі хор «Купалінка», ансамблі «Ухцінскі сувенір», «Бела-русачка» і інш.

Мурманская вобласць прадстаўлена двума грамадскімі аб’яднаннямі беларусаў: Нацыянальна-культурнай аўтаноміяй «Беларусы Мурмана» (Мурманск, кіраўнік Аляксандр Крупадзёраў) і Мясцовай нацыянальна-культурнай аўтаноміяй «Беларусы Севераморска» (кіраўнік Пятро Масюк), а таксама вакальным калектывам «Завея» (кіраўнік Людміла Рыжыкава) і ансамблем беларускай песні «Сузор’е» (кіраўнік Сяргей Соўпель).
Цэнтральная федэральная акруга. У самым густанаселеным беларусамі горадзе Расійскай Федэрацыі Маскве і Маскоўскай вобласці прыжылося нямала грамадскіх арганізацый нашых суайчыннікаў. Гэта – Федэральная нацыянальна-культурная аўтаномія беларусаў Расіі (кіраўнік Сяргей Кандыбовіч), рэгіянальныя нацыянальна-культурныя аўтаноміі беларусаў Масквы (кіраўнік Ала Тужылкіна), Маскоўскай вобласці (кіраўнік Аляксандр Скрыпель) і яе раёнаў – Адзінцоўскага (кіраўнік Уладзімір Купрыян), Чэхаўскага (кіраўнік Уладзімір Папкевіч), Краснагорскага (кіраўнік Уладзі-мір Дубіна), а таксама Маскоўскі клуб беларусаў (кіраўнік Алег Кандыба), Грамада беларускай культуры імя Францішка Скарыны (Масква, кіраўнік Генадзь Лех) і інш.З 1997 г. у Маскве паспяхова выступаў беларускі фальклорны ансамбль «Кірмаш» (кіраўнік да 2017 г. Ірына Капчынская).
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Бранская вобласць прадстаўлена «Беларускім зямляцтвам на Бран-шчыне» (кіраўнік Мікалай Голасаў), Іванаўская – Беларускім нацыянальна-культурным цэнтрам «Крыніца» (кіраўнік Міхаіл Шэметаў), Смаленская – Мясцовай беларускай нацыянальна-культурнай аўтаноміяй г. Смаленска (кіраўнік Сяргей Крыўко), Клубам беларусаў Смаленскага краю (кіраўнік Ігар Сакалоў), Цвярская вобласць – беларускай нацыянальна-культурнай аўтаноміяй «Братэрства» (кіраўнік Сяргей Жыгуноў), Разанская – нацыя-нальна-культурнай аўтаноміяй беларусаў Разані, Яраслаўская – Цэнтрам беларускай культуры і Музеем Максіма Багдановіча (кіраўнік Наталля Проха рава); мастацкімі калектывамі: «Лагода» (Ржэў, кіраўнік Надзея Хадановіч), «Шчырасць» (Цвер, кіраўнік Ганна Кашырына), «Крыніца» (Яраслаўль, кіраўнік Святлана Шагіна) і інш.
Украіна. Беларуская этнічная меншасць у суседняй краіне складае больш 250 000 чалавек. У 2000 г. створаны Усеўкраінскі саюз беларусаў (кіраўнік Пётр Лайшаў). Розныя грамадскія арганізацыі беларусаў дзейнічаюць у Адэсе, Белгарад-Днястроўску, Вінніцы, Данецку, Днепрапятроўску, Жыто-міры, Запарожжы, Кіеве, Кіраваградзе, Луганску, Львове, Нікалаеве, Пал-таве, Роўна, Ужгарадзе, Харкаве, Чаркасах, Чарнаўцах, Чарнігаве. Найбольш вядомыя мастацкія калектывы пры іх: «Беларускі матыў» (Адэса, кіраўнік Любоў Лісіцкая), «Купалінка» (Вінніца, кіраўнік Леанід Кірычэнка), «Здра-вушка» (Днепрапятроўск, кіраўнік Валянціна Шульгіна), «Белыя росы» (Запарожжа, кіраўнік Марыя Радзівонава), «Белая Русь» і «Купалінка» (Львов, кіраўнікі Ірына Ільіна і Людміла Краўчук), «Белая Русь» (Харкаў, кіраўнік Васіль Самуйленка), «Сяброўкі» (Чарнігаў, кіраўнік Валянціна Ка чубей).
Рэспубліка Польшча. Больш двух стагоддзяў беларусы і палякі жылі ў адной федэратыўнай дзяржаве, Рэчы Паспалітай (1569–1797), разам праводзілі соймы, выбіралі караля, вырашалі асноўныя пытанні развіцця «Кароны» і «Літвы», змагаліся за незалежнасць. З Польшчай было звязана жыццё і дзейнасць Францыска Скарыны, Міколы Гусоўскага, Адама Нару-шэвіча, Адама Міцкевіча і інш.У тагачаснай Рэчы Паспалітай добры прыгонны тэатр існаваў у Гродна ў 60-х гг. ХVІІІ ст. Пры ім была пастаянная драматычная і балетная трупы, аркестр, працавалі славутыя танцоўшчыкі браты Каэтан і Людвіг Пацінеці. Існавала вучылішча балета, першае ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Пазней уся трупа была падаравана каралю Станіславу-Аўгусту ІV. Артысты сталі воль-нымі і здзіўлялі сваім талентам вытанчаную варшаўскую публіку.Беларускі кампазітар з Чэрвеньшчыны Станіслаў Манюшка (1819–1872) лічыцца «бацькам польскай оперы», які з 1858 г. працаваў дырыжорам і дырэктарам опернага тэатра ў Варшаве. А Мечыслава Карловіча (1876 – 1909) са Смаргоншчыны называюць кампазітарам-наватарам, адным з пачынальнікаў польскага сімфанізму. Сваю выключную творчасць ён 
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праявіў, працуючы арганізатарам і галоўным дырыжорам сімфанічнага аркестра пры Варшаўскім музычным таварыстве.Стварэнне першых зямляцка-«ліцвінскіх» саюзаў адносіцца да ХVI ст. Асаблівага развіцця беларускія грамадскія арганізацыі дасягнулі ў перыяд, калі ў ХІХ ст. заходнія беларускія землі ўвайшлі ў склад Польшчы. Рыгор Шырма, адзін з кіраўнікоў Таварыства беларускай школы, ствараў і кіраваў аматарскімі харавымі калектывамі.Самай уплывовай і дзейснай грамадскай арганізацыяй беларусаў стала Беларускае грамадска-культурнае таварыства (БГКТ), створанае ў Бела-стоку ў 1956 г. (кіраўнік Ян Сычэўскі). БГКТ актыўна займаецца пытаннямі беларускай асветы і культуры, пры ім працуе каля 60 аматарскіх мастацкіх калектываў, праводзіць шэраг штогадовых мерапрыемстваў па прэзентацыі нацыянальнай культуры.У рэпертуары некаторых мастацкіх калектываў беларускія песні, якія спрадвечна бытавалі на Беласточчыне і якія яшчэ можна пачуць у аўтэн-тычным выкананні. Частка іх (больш за 600 каляндарна- і сямейна- абрада-вых, пазаабрадавых твораў) змешчана Міколам Гайдуком у томе «Песні Беласточчыны» (1997) акадэмічнай серыі «Беларуская народная твор-часць».Паспяхова працуюць калектывы мастацкай творчасці ў розных жанрах: вакальным – «Журавінкі» (Агароднічкі), «Ручаёк», «Калінка», «Каласкі», «Кры-ніца», «Світанак» (Беласток), «Куранты», «Маланка», «Вянок» (Бельск-Пад-ляскі), «Знічка» (Гайнаўка), «Асенні ліст», «Расспяваны Гарадок» (Гарадок), «Рэчанька» (Козлікі, Заблудаў), «Прымакі» (Гарадок), «Арт-Пронар» (Нарва), «Арляне» (Орля), «Omorfos» (Семятычы), «Загадка» (Супрасль); харэа-графічным – «Перапёлка» (Гайнаўка); фальклорным – «Васілёчкі» (Бельск-Падляскі), «Рэха пушчы» (Гайнаўка), «Рэчанька» (Козлікі), «Цаглінкі» (Стары Ляўкова), «Навіна» (Машчона Каралеўская), «Чыжавяне» (Чыжы) і інш.Літаратурныя творцы Польшчы групуюцца з 1958 г. у Беларускім літа-ратурным аб’яднанні «Белавежа», якое ўзначальвае прафесар Ян Чыквін.Захаванню нацыянальнай свядомасці беларусаў Гданьскага Памор’я спрыяе культурнае таварыства «Хатка» (кіраўнік Алена Глагоўская), ство-ранае ў 1992 г., якое працягвае дзейнасць БГКТ, а таксама Паморскае аддзя-ленне «Польша – Беларусь» (кіраўнік Ганна Фірлей), Цэнтр культурнага дыя логу імя Якуба Коласа ў Хэлмна (кіраўнік Яраслаў Выгнаньскі).Беларускія арганізацыі дзейнічаюць, акрамя Падляскага і Куяўска- Паморскага, і ў іншых ваяводствах: Мазавецкім (Варшава), Лодзінскім (Лодзь), Любуўскім (Бялкуў).Ствараюць і прапагандуюць беларускую культуру ў Польшчы таксама кампазітары, музыканты, мастакі і інш.
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Канцэрт у Верхнім Горадзе творчых калектываў на Трэцім фестывалі мастацтваў беларусаў свету. Мінск, 2017 г.Сталыя культурныя традыцыі плённа працягваюцца ў прыбалтыйскіх краінах. Добрае развіццё атрымліваюць у краінах Прыбалтыкі творчыя калектывы, асабліва ў Латвійскай Рэспубліцы (вакальныя, вакальна-інструментальныя, фальклорныя, харэаграфічныя, тэатральныя, мастац-кай творчасці). Актыўнасцю вылучаецца Саюз беларусаў Латвіі (старшыня Валянціна Піскунова), Аб’яднанне мастакоў-беларусаў Балтыі «Маю гонар» (старшыня Вячка Целеш), Цэнтр беларускай культуры Даўгаўпілскай гарад-ской думы (кіраўнік Жанна Раманоўская), пры якім працуе пяць клубных фарміраванняў. Звонка гучыць родная песня ў Рыжскай беларускай асноў-най школе імя Янкі Купалы, дзе навучаецца 180 вучняў, а таксама ў бела-рускіх факультатывах іншых навучальных устаноў. Плённа працуюць пісьменнікі (Станіслаў Валодзька, Андрэй Гуцаў і інш.). Змястоўна асвя-чаецца культурная дзейнасць у газеце беларусаў «Прамень».У Літоўскай Рэспубліцы працуе нямала арганізацый: Згуртаванне беларускіх грамадскіх арганізацый Літвы (прэзідэнт Ларыса Слесарава); Вільнюскі гарадскі клуб «Сябрына» (кіраўнік Валянцін Стэх), які мае свае філіялы ў Каўнасе, Вільнюсе, Швянчонскім раёне, працуе вакальны ансамбль «Сябрына»; Таварыства беларускай школы ў Вільнюсе; Беларуская грамад-ская арганізацыя «Крыніца» ў Клайпедзе (кіраўнік Мікалай Логвін) з вакаль-ным ансамблем беларускай песні «Купалінка»; у Вісагінасе Беларускі куль-турны цэнтр «Крок» (кіраўнік Алег Давідзюк) з ансамблем беларускай песні «Світанак» (кіраўнік Сяргей Шабадалаў) і беларускім фальклорным калек-тывам «Сузор’е» (кіраўнік Ніна Мельнікава); Шальчынінкайскі беларускі культурны цэнтр «Раніца» (кіраўнік Рэгіна Дмухоўская) з аднайменным 
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ансамблем; а таксама арганізацыі ў Друскінінкаі, Швянчонісе, Шаўляі, Тракаі, Панявежысе і інш. Сваёй творчасцю вылучаюцца літаратары, пра-заікі, паэты.У Эстонскай Рэспубліцы функцыянуе 11 грамадскіх аб’яднанняў беларусаў. Беларускую культуру ў краіне і за яе межамі прадстаўляюць твор-чыя калектывы: ансамбль беларускай песні «БЭЗ» Таварыства беларускай культуры Іда-Вірумаа «БЭЗ», фальклорны ансамбль «Дзяўчаты» Белару-скага цэнтра вучобы і развіцця EVA-Studiorum (Пярну, кіраўнік Ніна Пээрна), ансамбль народнай песні «Лянок» Беларускага культурнага таварыства «Лёс» (Талін), ансамблі беларускай песні «Сябры» Нарвскага беларускага аднайменнага таварыства (Нарва, кіраўнік Людміла Аннус), «Купава» Бела-рускага культурнага таварыства «Ялінка» (Маарду), «Спадкі» Беларускага таварыства «Спадкі» (Тарту), студыя жывапісу Беларускага таварыства «Лад».У Рэспубліцы Малдова актыўнасць праяўляюць дзесяць грамадскіх аб’яднанняў беларусаў, у тым ліку Беларускі культурны рух Малдовы (кіраўнік Ганна Мазур), пры якім дзейнічае народны беларуска-малдаўскі этнічны тэатр «Куфар»; Беларуская абшчына ў Рэспубліцы Малдова (кіраўнік Юрый Статкевіч), дзе працуе некалькі гурткоў, хор, вакальны калектыў «Зорачкі», нядзельная школа беларускай мовы і гісторыі; Бен-дэрскае таварыства беларускай культуры (кіраўнік Аляксандр Лапацьеў), дзе вызначаюцца сваёй дзейнасцю дзіцячая школа выяўленчага мастацтва, нядзельная школа па вывучэнні беларускай мовы і гісторыі, танцавальны калектыў «Прыяценія», Таварыства беларускай культуры ў Ціраспалі (кіраўнік Тамара Ломцева) і інш.Беларускую культурную ідэнтычнасць у Рэспубліцы Казахстан пад-трымлівае шэраг арганізацый, якія функцыянуюць у Актау, Алматы, Астане, Атбасары, Карагандзе, Кастанаі, Паўладары, Петрапаўлаўску, Талгары, Уральску, Усць-Каменагорску, в. Архангельскае Кызылжарскага раёна, а такса ма творчыя ансамблі: фальклорны «Вясёлка» (Астана), вакальны «Крыніцы» і вакальна-танцавальныя «Надзея» (абодва Паўладар), «Свіцязь» (Караганда), іншыя аматарскія ансамблі, цэнтр мовы і культуры «Беларусь» на базе Еўразійскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Л. Гумілёва.Хоць колькасць беларусаў, што пражываюць у Рэспубліцы Арменія, невялікая (0,01  % ад усіх у краіне), аднак у Ерэване дзейнічае суполка «Беларусь», пры якой маецца беларускі клас нядзельнай школы, мастацкі калектыў «Родныя карані» з двума групамі: вакальны і лялечны тэатр.Дыяспара беларусаў у Рэспубліцы Узбекістан (больш за 20 000 чала-век) трымае сувязі з Беларускім культурным цэнтрам «Світанак», пры якім арганізаваны харавы калектыў «Кацюша».Беларусы Кыргызскай Рэспублікі групуюцца пры Бішкекскіх аб’яднанні «Світанак» (кіраўнік Аляксандр Шут) і цэнтры «Крыніца» (кіраўнік Ніна 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 229Міронава). Папулярная беларуская спявачка ў краіне Юлія Руцкая, удзельнік і дыпламант шматлікіх міжнародных конкурсаў.У Азербайджанскай Рэспубліцы працуе Цэнтр беларускай мовы і куль-туры Бакінскага славянскага ўніверсітэта, студэнты міжнароднага факуль-тэта займаюцца ў творчым калектыве «Беларусачка».Беларуская дыяспара Грузіі аб’яднана ў арганізацыях «Сябры» і «Бела-рускія сябры».Беларуская культура і мастацтва жыве далёка ад родных краёў, добра гучыць беларуская песня не толькі ў блізкім замежжы, але на далёкіх кан-тынентах.
Злучаныя Штаты Амерыкі па колькасці беларусаў сапернічаюць з Расійскай Федэрацыяй. Найбольшага развіцця беларускага культурна-этнічнага асяроддзя дасягнулі тыя штаты, дзе асела значная колькасць нашых суайчыннікаў: Нью-Ёрк (110 000), Пенсільванія, Ілінойс, Нью-Джэрсі, Агая, Масачусетс, Каліфорнія. Актыўнае культурнае жыццё беларусаў нагля-даецца ў такіх гарадах, як Нью-Ёрк, Чыкага, Саўт-Рыверы, Кліўленд, Дэй-тройт, акрузе Пасеік і інш. З вялікага шэрагу беларускіх грамадскіх арганізацый, што існавалі ў гісторыі ЗША, найбольш папулярная па сённяшні дзень Беларуска-амерыканскае задзіночанне (БАЗА), якое мае аддзелы і гурткі ў розных гарадах. Працягваецца дзейнасць Беларускага кангрэса-вага камітэта Амерыкі, Згуртавання беларускай моладзі Амерыкі і інш.Беларусы ўнеслі ў культуру далёкай краіны свой адметны ўклад. Ён звя-заны з развіццём нацыянальных хораў, спеўных ансамбляў, якія сталелі дзя-куючы іх выдатным кіраўнікам (Мікола Куліковіч-Шчаглоў, Ала Орса-Рамана, Вера Рамук), вакальнага выканаўчага мастацтва (спевакі Пятро Конюх, Лідзія Янушкевіч-Нядзвіга, Барбара Вержбаловіч, Надзея Куліковіч-Градэ, Наталля Чамярысава, Ірэна Каляда, Мікола Стрэчань, Данчык (Баг-дан Андрусішын), Валянціна Пархоменка і інш.).Асаблівага поспеху і папу-лярнасці набыў сярод усіх харэаграфічных калекты ваў танцавальны ансамбль «Васі-лёк» (кіраўнік Ала Орса-Рамана), які ўзнік яшчэ ў 1956 г. Свой адметны след пакінула дзейнасць тэатраль-ных студый, музычных калек-тываў, кампазітараў, маста коў, пісьменнікаў, дзея чаў тэлеба-чання, кіно, якія маюць бела-рускае паходжанне, і якім, напрыклад, належыць засна- Танцавальны ансамбль «Васілёк»
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ванне першых кінатэатраў у Амерыцы, галівудскай кінастудыі «Metro-Goldwyn-Mayer» і кінакампаніі «Warner Brothers», прэміі «Оскар» і інш. Паспяхова з 1970-х гг. праводзіліся ў Нью-Джэрсі і Саўт-Рыверы беларускія фестывалі, якія збіралі ад трох да пяці тысяч удзельнікаў, прыцягвалі ўвагу іншых амерыканцаў і дзяржаўных дзеячаў.Добрыя творча-мастацкія традыцыі нашых суайчыннікаў у ЗША працяг-ваюць кампазітары Яўген Магаліф, Ала Барзова, Ніна Сінякова, музыканты Джымі Бычкоўскі, Аляксей Казлоўскі, Аляксандр Растапчын, вакальна-харэаграфічнае трыа «Маэстра» (Мінеапаліс), сямейныя ансамблі Дзя-мешчы каў і Казакоў, спевакі Сяржук Сокалаў-Воюш, Olyia (Вольга Казак), Ала Сандлер і іншыя беларусы, у тым ліку тыя, што займаюцца дэкара-тыўна-прыкладным мастацтвам і адзначаюць у парках нашы нацыяналь-ныя святы.
Канада. У Таронта і Атаве створаны аддзяленні Згуртавання беларусаў Канады, якое было арганізавана яшчэ ў 1952 г. Там у асноўным і сканцэн-травана культурная дзейнасць суайчыннікаў. У далёкай Канадзе ў выка-нанні фольк-гурта «Яваровы людзі», які стварыла ў 2001 г. Віялета Кава-лёва, гучаць беларускія народныя песні, у тым ліку каляндарна-абрадавыя, ладзяцца танцы, тэатральныя пастаноўкі, штогод праводзіцца Купалле ў беларускім цэнтры адпачынку «Слуцак». У гурце займаюцца як дарослая, так і дзіцячая група.

Фольк-гурт «Яваровы людзі» (кіраўнік Віялета Кавалёва). Канада
Аргенцінская Рэспубліка. Беларусы Аргенціны задзейнічаны ў розных грамадскіх аб’яднаннях і найбольш у Беларускім культурным таварыстве «Усход» (Берыса), Грамадска-культурным клубе імя Вісарыёна Бялін скага 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 231(Сан-Марцін), Цэнтры беларускай культуры імя Кастуся Каліноўскага (Ла вальёль). У цэнтры працуюць гурткі па вывучэнні беларускай мовы, выка нанні песень, дэкаратыўна-прыкладным мастацтве.Вядомы папулярны танцавальны ансамбль «Чайка» (кіраўнік Катрыэль Вініёнак) узнік у 1950-я гг. пры Беларускім клубе «Vostok de Berisso». Тан-цоры, пераважна іспанамоўныя студэнты і навучэнцы, праўнукі дарэвалю-цыйных эмігрантаў, у старадаўніх самаробных строях з натхненнем выкон-ваюць «Віцебскую польку», «Бульбу», «Юрачку» і інш. З якім хваляваннем упершыню беларуская грамада з Берысы накіроўвала іх на Другі фестываль мастацтваў беларусаў свету ў Мінск (2014), з якім імпэтам і цікаўнасцю іх сустракалі беларускія гледачы і з якім гонарам і ўражаннямі беларускія аргенцінцы пакідалі такую блізкую і такую далёкую радзіму. І сёння недзе побач з аргенційскім танга хвалююча ажыўляе гледачоў энергічная бела-руская «Бульба».

Танцавальны калектыў «Чайка». Аргенціна, г. БерысоБеларускую культуру ў Мексіканскіх Злучаных Штатах паспяхова прадстаўляе наша зямлячка Вольга Сотнікава-Рамас, спявачка (меца-сапра-на), лаўрэат шматлікіх міжнародных конкурсаў; у Федэратыўнай Рэспуб-
ліцы Бразілія – таварыства славянскай культуры «Centro de Cultura Eslava».
Італьянская Рэспубліка. У беларусаў з Італіяй даўнія культурныя сувязі. Яны звязаны з такімі славутымі імёнамі, як Мікола Гусоўскі, Францыск Ска-рына, Андрэй Тадэвуш Касцюшка, Адам Міцкевіч, Ігнат Дамейка, Міхал Клеа фас Агінскі, Мiхась Забэйда-Сумiцкi і інш.
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Добрыя традыцыя працягваюць беларусы, што пражываюць у Італіі, дзякую чы сваім прадстаўнічым культурным асацыяцыям «BELLARUS» (кіраўнік Таццяна Пумпулева, г. Неапаль), «BELLARUS CALABRIA» (кіраўнік Вольга Бокач, г. Саверата). Вядомы такія творчыя калектывы, якія пра-цуюць пры грамадскіх арганізацыях, як «Спадчына», «Купалінка», якія прэ-зентуюць у сонечнай краіне беларускія танцы і песні, у тым ліку фальклор-ныя. Плённа працуюць кампазітар Наталля Фаміна-Preziosi, спявачка Ларыса Юдзіна (сапрана) і інш.
Дзяржава Ізраіль. Многія выхадцы з Беларусі ў Ізраілі сталі вядомымі дзяржаўнымі і грамадскімі дзеячамі, праславіліся ў навуцы і культуры. Адна са старэйшых арганізацый Усеізраільскае аб’яднанне выхадцаў з Беларусі па сутнасці пачала сваю дзейнасць у 1930-х гг. і мае свае структуры ў 32 гара-дах. Пры аб’яднанні створаны выдатны дзіцячы гарадскі вакальна-харэа-графічны калектыў «Кветкі Ашдода», які выконвае не толькі творы па-беларуску, але і на іншых еўрапейскіх мовах, заслугоўваючы прызнанне ў многіх краінах свету.Па сутнасці ў кожнай еўрапейскай краіне маюцца беларускія культурныя асяродкі, ці асобныя мастакі, музыкі, спевакі, акцёры, пісьменнікі, якія з пашанай адносяцца да нацыянальнай культуры і мастацтва, бацькоўскай спадчыны, а таксама культуры краіны пражывання.У Французскай Рэспубліцы беларуская дыяспара мае творчыя аса-цыяцыі «Жыццё ў музыцы», «Культурны цэнтр Беларусi ў Францыi», пры якіх дзейнічае калектыў «Славянская душа». Там жа працуюць беларускія мастакi Барыс Забораў, Раман Заслонаў, Вольга Дзёмкiна, оперны спявак Аркадзь Валадось, спявачка Наталля Арцёмава. У Каралеўстве Бельгія створана беларуская асацыяцыя «Belarus Today» («Беларусь сёння»); у Вялікім Герцагстве Люксембург – «Amitiés Bélarus – Luxembourg» (Саюз сяброў «Беларусь – Люксембург»), жыве і працуе цымбалістка Таццяна Ялецкая; у Фінляндскай Рэспубліцы – вядомая арганістка Юлія Тамінен, піяніст, доктар музыкі Кірыла Казлоўскі; у Злучаным Каралеўстве 

Вялікабрытаніі і Паўночнай Ірландыі – піяністка Вольга Сцяжко, мастачка Ганна Колас; у Каралеўстве Нідэрландаў – мастак Вікторыя Каваленчыкава, піяніст Сяргей Смірноў, таксама дзейнічае культурны фонд «Адкрыйце Беларусь» (кіраўнік Таццяна ван дэн Брынк); у Каралеўстве Нарвегіі жыве і працуе скрыпач і спявак Аляксандр Рыбак, пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне–2009»; у Партугальскай 
Рэспубліцы – лаўрэат міжнародных конкурсаў флейтыстка сімфанічнага аркестра Любоў Бенедыктовіч; у Дзяржаве Катар, што на Блізкім Усходзе, лаўрэат міжнародных конкурсаў, лепшы флейтыст сімфанічнага аркестра Аляксандр Хаскін. У Рэспубліцы Сербіі ёсць вакальны ансамбль «Раса»; у Каралеўстве Швецыі – Згур таванне беларусаў у Швецыі; у Швейцар-
скай Канфедэрацыі – Асацыя цыя беларусаў у Швейцарыі; у Федэратыўнай 
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Рэспубліцы Германіі – Згуртаванне беларусаў Нямеччыны; канцэрт-мейсцер сімфанічнага аркестра Васіль Тарабука; у Чэшскай Рэспубліцы – Звяз беларусаў замежжа; у Каралеўстве Іспаніі жыве і працуе беларуская спявачка, кампазітар і піяніст Юлія Раманцова, а таксама іспанскі калектыў «Капялюш», які выконвае песні на беларускай мове; у Рэспубліцы 
Харватыі, што на Балканскім паўвостраве, прафесар, кампазітар Павел Кандрусевіч. Існуюць беларускія культурныя асяродкі і ў іншых краінах: 
Рэспубліцы Балгарыі, Венгрыі…У самых аддаленых кутках зямлі прысутнічае беларуская культура, нават на афрыканскім кантыненце. У 2011 г. на базе Рускай балетнай акадэміі танца ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы (Ёханесбург) быў створаны факультэт «Лявоніха», у якім займаюцца 37 удзельнікаў ад чаты-рох да 16 гадоў. Пад кіраўніцтвам харэографа Алены Бычко-Сакс зроблены пастаноўкі «Полькі беларускай», «Лявоніхі», «Ручаёк», «Танец куранят» і інш. Артысты факультэта – пастаянныя ўдзельнікі ўсіх маладзёжных фестываляў у ПАР, жаданыя госці на штогодніх дыпламатычных вечарах, сустрэчах і кірмашах.На далёкім зялёным кантыненце асабліва з 1950-х гг. актывізавалася грамадская дзейнасць беларусаў (штаты Новая Паўднёвая Валія і Вікторыя, Паўднёвая і Заходняя Аўстралія). У розных гарадах былі створаны беларускія арганізацыі, школы, праваслаўныя цэрквы, на радыё вяліся спецыяльныя перадачы, гучала беларуская музыка і песні, выдаваліся часопісы, кален-дары, бюлетэні, кнігі. У Аўстралійскім Саюзе асабліва ў 1960–1970-х гг. дзейнічала нямала беларускіх творчых калектываў: хоры і драматычныя гурткі ў Брысбене, Мельбурне, Сіднеі, музычна-інструментальны ансамбль «Зорка» і дзіцячы танцавальны «Лявоніха» ў Адэлаідзе. Вядомасць набыў хор беларускай царквы св. Апосталаў Пятра і Паўла, створаны яшчэ ў 1950-х гг. у Адэлаідзе, і ансамбль «Каліна» ў Мельбурне. На канцэрах можна было паслухаць вершы паэта Алеся Салаўя, гумарыстычныя творы ў выкананні В. Зелянеўскага, на выставах убачыць карціны таленавітага мастака А. Раманоўскага, ураджэнца Віцебска.Ствараюцца і новыя асяродкі беларускай культуры ў краінах замежжа і атрымліваюць развіццё раней створаныя: Ісламскай Рэспубліцы 
Пакістан, у Кітайскай Народнай Рэспублікі і інш.Грамадска-культурныя арганізацыі беларусаў, якія актыўна дзейнічаюць у краінах, ставяць мэтай захавання нацыянальнай свядомасці, прапаганды роднай культуры, а для творчых калектываў, якія рэпрэзентуюць белару-скую культуру і мастацтва, акрамя таго з’яўляецца важным чыннікам іх далучанасці, прыналежнасці да яе, развіцця багатай спадчыны свайго народа, выяўленне асабістай мастацкай творчасці і майстэрства, нацыя-нальнай ідэнтыфікацыі ў краіне, якая дала магчымасць многім атрымаць работу, дом, клуб, стварыць сям’ю.
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(п. Міханавічы, Мінскі раён)

ВЫХАВАННЕ СПЕВАКА І СТВАРЭННЕ ГУКАВОГА ВОБРАЗА 
ПА ТЭАТРАЛЬНАЙ СІСТЭМЕ К. С. СТАНІСЛАЎСКАГАСучасны чалавек, калі адчуе цікаўнасць да фальклору, у нейкай ступені хоча і сам наблізіцца да тых людзей, традыцый, звычаяў, якія былі ўласцівы далёкім эпохам і прашчурам. Сучасныя людзі шыюць сабе даўняе аддзенне, вывучаюць вусную творчасць, рамёствы. Спрабуюць спяваць, танцаваць, вышываць, плесці кошыкі і шляпы… Арганізуюць святы і абрады, якія вядомы з народнага календара, таму што святы спрадвеку былі асноўнымі «заказчыкамі і спажыўцамі» ўсіх жанраў народнай творчасці.Ансамбль «Калыханка» ў фальклоры з 1989 г. І ўвесь гэты час мы імкнёмся наблізіцца да народнага гукавога ідэала, імкнёмся праўдзіва і пранікнённа выконваць песні, якія далёкія ад логікі і пачуццяў сённяшняга дня. Як бы добра мы не працавалі, народнага спевака нам не вярнуць, бо нашы сучаснікі не жнуць сярпом і не аруць сахою, не пяюць на ўвесь лес песні, збіраючы ягады-грыбы, у іх няма адчування гаспадара свайго жытнёвага поля, сваёй кароўкі, хаты. Жыццё селяніна, а тым больш гараджаніна ва ўсім свеце змянілася незваротна.Мы ў ансамблі ставімся да ўдзельніка-спевака як да чалавека-артыста, які выконвае фальклор. Мы імкнёмся захаваць яго сучасную інды відуаль-насць, унікальнасць. Аўтэнтычныя спевакі таксама маюць яркія характары, яны незалежныя асобы.А да мелодыі народнай песні мы ставімся, як да гукавога вобраза, які хва-люе слухача, выклікае яркія асацыяцыі, пачуцці. Мы імкнёмся адчуць і пера-даць у сваім ансамблевым спеве маляўнічую, хвалюючую, незабыўную карціну жыцця мінулага.Мы свядома вучым песні толькі з аўдыёзапісаў, не карыстаемся расшыф-роўкамі і акампаніментам. Ажыццяўляем 28-гадовы эксперымент па слыха-ваму навучанню спевам. Мы не думаем нотамі, а – гукамі, якія чулі і якія нас уразілі на экспедыцыйным запісе. Мы запамінаем гармонію гукаў, прыго-жыя, незабыўныя сугуччы галасоў. Слыхавае авалоданне народнай песняй найбольш арганічна і вынікова для фальклору.Паколькі нам, «слухачам» не можа дапамагчы класічнае музыказнаўства, мы звярнуліся за дапамогай да тэатральнай сістэмы К. С. Станіслаўскага і знайшлі там многа патрэбнага.Напрыклад, «адрасны пасыл гука». У драматычным і оперным тэатры вельмі важна, каб акцёр канкрэтна і «адрасна» звяртаўся да партнёра, які знаходзіцца побач, далёка ззаду, збоку, за кулісамі, ва ўяўным «небе», «лесе», ў «глыбокай яме» і г.д. Ад правільнага адчування партнёра залежыць 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 235правільны пасыл, яго тон, вышыня гука, сіла гука, неабходнае дыханне. І ў фальклоры гэта абсалютна неабходныя якасці, таму што любая песня – гэта маналог, інфармацыйны і эмацыянальны пасыл. Прамова. Веснавыя гукальныя песні пасылаюцца за небакрай, туды, дзе вясна спіць. Яе трэба спевамі разбудзіць, а гэта ўжо і дзеянне. Энергічнае, свядомае. Песні гукання ў абрадзе спяваюцца доўга. За небакрай нізкім тонам не дакрычышся, хутка стомішся, сарвеш голас. Таму і пасылалі клікаць вясну маладзенькіх, звон-кіх дзяўчынак.Веснавыя песні, бывае, і птушачкам адрасуюцца: жаваронку, ластавачцы, «чырачцы-пташачцы». Тыя таксама лётаюць высока і далёка. У народзе існавала вера ў тое, што ёсць душа ў кожнай пташкі, звярушкі, дрэўца, руча-ёчка. Таму размаўлялі з імі і прасілі ў іх не прытворна, а напраўду. А сапраўдная, не прытворная размова сэнсам сваім рытмізуецца, акцэн-туецца, афарбоўваецца.У сістэме Станіслаўскага існуе тэрмін «унутраны маналог акцёра». Каб зразумець героя, ролю якога выконваеш, неабходна думаць пра яго, маля-ваць яго жыццё і шукаць у сваім жыцці нейкія падабенствы сітуацый, знаё-мых людзей, падзеі, каб потым гаварыць маналог персанажа, а думаць пра нешта сваё, хвалюючае, роднае. Так і ў песні. Спяваючы пра жніво, можна ўявіць прыгожае поле, дзе жыта калышацца, як мора ад ветрыка, дзе мала-дыя, прыгожыя, моцныя жанчыны жнуць − заваёўваюць вялікі ўраджай і думаюць, што будуць сытымі старыя і малыя ў іх хаце. Гэтыя цёплыя і шчаслівыя думкі афарбуюць спеў непаўторнымі гукамі. А спяваючы пра птушачку, што «рана з выр’я выляцела» і знайшла ў родным краі «крыгі» ды «снягі», можна ўзгадаць пра ўраган Хаўер, што напужаў нас не менш, чым тую ластавачку запаздалая зіма. Так сілаю ўяўлення можна перанесціся ў любую эпоху і краіну. І перажыць любыя пачуцці, памкненні, надвор’і. У тым сіла тэатра і мастацтва.Каб лягчэй «увайсці ў ролю», сістэма Станіслаўскага прапануе эцюды на «безпрадметныя дзеянні». Такі прыём арганічны і для фальклору. Выка-наўцы казак у традыцыі, па сведчанні даследчыкаў, часцяком паказваюць казку пантамімаю: месяць уяўнае цеста, рэжуць хлеб без нажа і хлеба, гоняць уяўную кароўку ўяўным пруцікам. Гэтыя «намёкі» на месца і абставіны дзеяння дапамагаюць і слухачу і расказчыку адчуць сябе саўдзельнікамі сюжэта. Мы часта выкарыстоўваем на рэпетыцыях такія эцюды, каб рэальным дзеяннем рытмізаваць спеў, адчуць подых жыцця, што стаіць за незацейлівым сюжетам песні.«Імітацыя рухаў і павадак жывёл» таксама тэма з акцёрскага трэнінга. А ў фальклоры многа сюжетаў пра зайчыка, пра вераб’я, пра ваўка, пра мядз-ведзя. Калі паказваць іх не фармальна, а асноўваючыся на назіраннях, то атрымліваецца цікава. Імітацыя рухаў жывёл і птушак рытмізуе спевы і дае і выканаўцу, і гледачу адчуванне жыццёвай і мастацкай праўды.
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Вопыт ансамбля «Калыханка» сведчыць аб тым, што тэатральная сістэма К. С. Станіслаўскага – крыніца новых трэнінгаў і навучальных праграм для ўзнікаючых фальклорных спеўных ансамбляў.
Тамара  СТАНІСЛАЎЧЫК

(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

АСАБЛІВАСЦІ ЎЗНАЎЛЕННЯ ТРАДЫЦЫЙНАГА КАСЦЮМА 
РУДАБЕЛЬШЧЫНЫ: 

З ВОПЫТУ РАБОТЫ МАЙСТЭРНІ ЧАРАЎНІЧКІ  
ДУК АКЦЯБРСКІ РАЁННЫ ДОМ РАМЁСТВАЎ

Няма ад вечнасці адказа:
Чаго шукае чалавек?
Ні паступова, ні адразу –
Няма ад вечнасці адказа.
Сквозь перамогі і парады
Пытанні ставім з веку ў век…
Няма ад вечнасці адказа:
Чаго шукае чалавек.

Ладзімір ЗброяРазвіццё і жыццё любога народа нельга ўявіць без яго традыцыйнай культуры, якая ўключае ў сябе, апрача вуснай народнай творчасці, таксама агульны ўклад і ўмовы штодзённага існавання, сукупнасць спосабаў і форм задавальнення матэрыяльных і духоўных патрэб народа. Побыт мае свае адметнасці, характэрныя рысы, уласцівасці літаральна ў кожнай мясцовасці, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 237не з’яўляецца нечым застылым, а пастаянна змяняецца, папаўняецца новым зместам. І вельмі важна захаваць тое, чым жылі нашы дзяды, прадзеды, каб яно не згінула ў вяках, а прымушала і сёння задумацца аб каранях роду, вытоках сённяшняга дня.За шматгадовую гісторыю рудабельцы стварылі багатую і самабытную культуру, выяўленую ў дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. Самабытная народная творчасць зберагла сябе і ў наш час, дзякуючы ДУК «Акцябрскі раённы дом рамёстваў». Кажуць у кожнай рэчы ёсць свая душа. Глядзіш на вырабы майстроў Акцябршчыны – і сумнявацца не даводзіцца. Народнае адзенне, ручнікі, паясы, лялькі…Нібы насамрэч у іх захавалася душа, пры-чым не толькі народных умельцаў, але і тая далёкая – нашых продкаў.Беларускі народны касцюм – вялікая гістарычная і мастацкая каштоў-насць, да якой людзі звяртаюцца зноў і зноў. Таму адным з галоўных накірункаў дзейнасці дома рамёстваў з’яўляецца праца па адраджэнні тра-дыцыйнага народнага касцюма. Аднавіць раней існаваўшыя традыцыйныя строі, выкарыстоўваючы старажытныя тэхналогіі і ўсяму гэтаму навучыць дзяцей з’яўляецца найважнейшай задачай творчай майстэрні «Чараўнічкі» па вырабу традыцыйнага адзення і народнай лялькі. Таму перад тым, як увасобіць выраб у рэальнасць, вывучаецца яго гісторыя, тэхналагічныя асаблівасці выканання, каляровая гама народнага адзення. Вывучаецца дасканала, дапытліва.Пачатковая спроба адрадзіць традыцыйны касцюм адбылася падчас падрыхтоўкі Першага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» 1999 г. Творчыя майстэрні па вышыўцы, ткацтву і пляценню паясоў, пашыву нацыянальнага адзення ў той час толькі пачалі сваю працу пры раённым доме рамёстваў, не маючы вопыту ў гэтым накірунку, таму вялікую дапамогу па стварэнню першых дэталяў традыцыйнага касцюма аказалі навукоўцы Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры Мікалай Аляксеевіч Козенка, Ірына Васільеўна Мазюк. Дзякуючы дапамозе такі спадчынны пласт традыцыйнай народнай культуры Акцябр-скага раёна, як народнае адзенне, пачаў вывучацца і атрымаў далейшае развіццё.Пошук неабходных матэрыялаў, экспанатаў, ажыццяўляўся праз этна-графічныя экспедыцыі, якія ладзіліся ў вёсках раёна. Такія выязды далі маг-чымасць дакрануцца да гісторыі традыцыйнага касцюма. Пры зборы матэрыялаў пераздымаецца, замалёўваецца традыцыйны крой элементаў адзення, старанна збіраюцца фотоздымкі, цікавыя аповеды майстроў фіксуюцца на відыё. Выкрайкі асобных частак адзення выконваюцца ў най-меншым маштабе з нанясеннем асноўных памераў, азначэннем месцаў арнамента на рукавах, каўнярах, манішках, фартухах і капіруецца ўзор. Арнамент замалёўваецца вельмі дакладна, з усімі падрабязнасцямі, гэта тычыцца таксама паясоў, скіндачак, намітак.
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На аснове вывучанага матэрыялу з’явілася першая невялікая калекцыя адноўленных традыцыйных касцюмаў в. Гарохавіўшчы. Складалася яна з чатырох жаночых і трох мужчынскіх касцюмаў і прызначалася ўдзельні-кам народнага вакальнага харэграфічнага ансамбля «Рудабельская пацеха». Гэты камплект касцюмаў стаў крыніцай ідэй для далейшай творчай працы над стварэннем вопраткі для іншых фальклорных калектываў раёна і ўдзельнікаў рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня».Як раней, так менавіта і па сённяшні час, усе фальклорныя калектывы заўсёды сутыкаюцца з вялікай праблемай набыцця касцюмаў, бо адшукаць іх у мастацкіх майстэрнях ці заказаць у прыватнікаў вельмі дорага.Для сваіх калектываў Акцябрскі раён вырашае праблему набыцця касцюмаў, дзякуючы намаганням майстроў раённага дома рамёстваў. Рукат-ворныя ансамблі з улікам лакальных асаблівасцей мікрарэгіёнаў, пад-крэсліваючы індывідуальнасць кожнага з іх паўплывалі на стварэнне яшчэ адной калекцыі касцюмаў для ўдзельнікаў дзіцячага фальклорнага калек-тыва «Рудабельскія зорачкі» Акцябрскага цэнтра вольнага часу, за аснову касцюмаў быў узяты комплекс традыцыйнага адзення, які бытаваў у вёсках Чарняўка, Карма Акцябрскага раёна.Рэканструкцыя рэгіянальных касцюмаў працягвалася. Сур’ёзная пошу-кава-даследчая праца стала вынікам стварэння эскізаў, а затым і частко вага пашыву касцюмаў для фальклорных дзіцячых калектываў «Цярэшкавыя Шчодрыкі» в. Рассвет і «Некрашынка» в. Валосавічы. Пад уплывам трады-цыйных строяў узнікла адна ідэя стварэння яшчэ аднаго камплекту касцюмаў для маладзёжнага фальклорнага гуртка «Пасаг» Акцябрскага цэнтра вольнага часу. У самой назве гуртка закладзены асаблівы сэнс. «Пасаг» з’яўляўся неад’емнай часткай вясельнага абрада. Змястоўны матэ-рыял вырабу камплекту запазычаны ў в. Ляскавічы.Больш стылізаваны атрымаўся касцюм выраблены для дзіцячага фальк-лорнага калектыву «Праменьчыкі». Дзявочая кашуля па пакрою і пашыву запазычана ад майстроў в. Харомцы Акцябрскага раёна.Заказ на выраб атрымалі і ад народнага вакальнага ансамбля «Івушка». Пры выкананні сцэнічных касцюмаў імкнуліся паказаць чысты, светлы беларускі вобраз, які б дазволіў уявіць традыцыйнае праз сучаснае. Для рэалізацыі неабходнага вобраза мы выбралі сучасны лён, перапляценне якога складаецца з нітак двух колераў – белага і шэрага, што разнатонава падкрэслілі характэрную шматслойнасць калекцыі і яе прататыпа – народ-нага строю. Да апошняга звяртае ўвагу і ручная вышыўка чырвонымі ніткамі геаметрычнага ўзора і аздабленне мярэжкай.Сучаснае і мінулае нельга адарваць адно ад аднаго, гісторыя і сучаснасць звязаны паміж сабой трывалымі сувязямі.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 239Прыхільнікі самабытнасці даўно ацанілі ўнікальныя работы майстроў. Цікавасць да творчасці праяўляюць людзі, як сталыя так і моладзь. У апошні час усё часцей атрымліваем заказы ад маладых на стварэнне вясельных касцюмаў. Майстрамі пачалася праца над калекцыяй сучасных вясельных касцюмаў маладой і маладога, сватоў (пераважна мужчын) з элементамі старажытных дэкораў і пакрою.Каб усю самабытнасць даўніны данесці наступнаму пакаленню і пера-даць сакрэты вырабу касцюма, вялікая работа ў майстэрні праводзіцца з дзецьмі.Для гэтага выкарыстоўваюцца розныя формы і метады работы: лекцыі, гутаркі, фальклорныя гадзіны, урокі пазнання, гадзіны народнай спад-чыны, майстар-класы, дзе навучэнцы знаёмяцца са звычаямі і традыцыямі свайго народа.Каб заняткі былі цікавымі, прыйшла ідэя зрабіць традыцыйны касцюм у найменшым маштабе. Апіраючыся на аўтэнтычны матэрыял з’явілася калекцыя лялек у традыцыйным адзенні з лакальнымі адметнасцямі мікрарэгіёнаў Акцябрскага раёна.Для таго, каб вярнуць у нашае жыццё і жыццё нашых дзяцей самаробную ляльку, для самых маленькіх наведвальнікаў майстэрні праводзяцца цікавыя ўрокі-вандроўкі ў гульнёвай форме, дзе дзеці гуляючы знаёмяцца з тым, як раней пралі, ткалі, шылі, вышывалі народнае адзенне.Раней цацкі, зробленыя сваімі рукамі, захоўвалі і перадавалі па спадчыне. Каб гэтая слаўная традыцыя вярнулася, асноўным этапам стала непасрэд-ная праца па вырабу лялек. У творчай майстэрні дзеці пазнаюць разнастай-насць, назначэнне традыцыйных абрадавых, абярэгавых, гульнёвых лялек і гісторыю іх узнікнення. Практычны метад уключае знаёмства з асаблівасцямі, прыёмамі, паслядоўнасцю, спосабамі вырабу і афармлення лялек. Навучэнцы робяць падарункі, сувеніры сваім родным, блізкім, сябрам да святаў і лялькі-абярэгі на зададзеную тэму.Выраб лялек прыносіць дзецям радасць і захапленне. Лялькі з тканіны не патрабуюць асобных матэрыяльных затрат і даюць вялікія магчымасці для фантазіі і творчасці. Такую ляльку нельга купіць у краме. Нідзе так ні ажывае стары шматок тканіны, як у ляльцы, зробленай сваімі рукамі.Такім чынам заняткі з дзецьмі народнай цацкай дапамогуць проста, недакучліва расказаць пра самае галоўнае – аб прыгажосці і разнастайнасці акаляючага свету, навучаць адчуваць і разумець цудоўнае.Наперадзе яшчэ многа ідэй па стварэнню калекцый традыцыйных касцюмаў і лялек у адпаведнасці з часам года і іх асаблівасцямі.
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(г. Мінск)

СУЧАСНАЯ ПРАКТЫКА АДНАЎЛЕННЯ, ЗАСВАЕННЯ 
І ПАПУЛЯРЫЗАЦЫІ ТРАДЫЦЫЙНАГА МАСТАЦТВА 

ВА ЎСТАНОВАХ КУЛЬТУРЫ І МАСТАЦТВАУ гэтым артыкуле я распавяду аб сучаснай практыцы аднаўлення трады-цыйнага мастацтва ва ўстановах культуры і адукацыі на прыкладзе дзіцячага фальклорнага гурта «Мілавіца» Цэнтра дадатковай адукацыі дзя-цей і моладзі «Ветразь», які знаходзіцца ў Кастрычніцкім раёне г. Мінска. Гэты гурт займаецца актыўнай рэвіталізацыяй фальклору, у тым ліку і музычнага.Фальклорны гурт «Мілавіца» пад кіраўніцтвам Марыі Васільеўны Снітко быў створаны ў 1991 г. Праграмай яго прадугледжаны збор песень сваёй малой радзімы – в. Грыцкавічы, якая знаходзіцца ў Крупскiм раёне Мiнскай вобласцi.«Мілавіца» складаецца з трох узроставых груп і сямейнага клуба «Стрэ-чанне». Песні, якія спяваюць дзеці, залежаць ад іх узроста. Марыя Васільеўна з кожнай узроставай групай вывучае адпаведны матэрыял, які бытаваў у традыцыі.Першая ступень – «Зярняткі». У гэтай групе дзеці ад чатырох да сямі гадоў. З малымі Марыя Васільеўна спявае дзіцячыя народныя песні, напры-клад, «Кукарэку, петушок», «Чубаценькі верабей», «Козачка», працуе з забаўлянкамі «Кую, кую ножку», «Белабока–сарока», «Ладачкі-ладкі» і інш. Яшчэ спяваюць дзіцячыя прыпеўкі і калыханкі («Псік, коцік, пад масток», «Люля, люля, люляшу»). Пад час выканання калыханак хлопчыкі і дзяўчаткі выбіраюць сабе ляльку. І, такім чынам, гуляючы ў лялькі і спя-ваючы ім, дзеці незаўважна для сябе далучаюцца да традыцыйнай белару-скай культуры. Кіраўнік гурта навучае малых традыцыйным дзіцячым гульням «У зайца», «Жгутка», «Пячэнне хлеба», «Мышка», «Кот-катафей», «У птушак». Ім гэта даспадобы і з прыемнасцю прыходзяць на наступны занятак.Другая ступень – «Парасткі». Гэта ўзроставая група складаецца з юнакоў васьмі–адзінаццаці гадоў. Марыя Васільеўна далучае іх да каляндарнай абраднасці. Усе песні прынцыпова развучваюцца і выконваюцца ў адпавед-ную пару года.Трэцяя ступень – «Журавінкі». У гэтай групе займаецца моладзь дванаццаці–васямнаццаці гадоў. У гэтым узросце яскрава бачна ўзаема-дзеянне хлопцаў і дзяўчат. На дапамогу стасункам Марыя Васільеўна наву-чае традыцыйным гульням моладзь, напрыклад, калядным гульням «Явар», «Яшчур», «У казла», ці ў восеньскую гульню «Шастак». З моладдзю кіраўнік 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 241развучвае акрамя каляндарных яшчэ і сямейна-побытавыя песні. Напрык-лад, у 2016 г. была зроблена рэканструкцыя абрада «Традыцыйнае вяселле» в. Грыцкавічы. Яшчэ моладзь з задавальненнем спявае лірычныя песні. Марыя Васільеўна дазваляе кожнаму салісту выбраць сабе песню для душы.Чацвёртая ступень – сямейны клуб «Стрэчанне». У ім займаюцца дарос-лыя, у тым ліку бацькі тых дзетак, якіх яны прыводзяць у дзяцячы фальк-лорны гурт «Мілавіцца», каб далучыць і іх да традыцыйнай беларускай культуры. Тут вывучаецца як каляндарна-абрадавая, так і сямейна-абра-давая творчасць. Часта можна пачуць песні аб жаноцкай долі, альбо рэкруцкія.У першаю чаргу «Мілавіца» прываблівае правільным падыходам кіраў-ніка гурта Марыі Васільеўны Снітко да выхавання дзяцей і моладзі срод камі традыцыйнай беларускай культуры. У межах этнакультурнага выхавання адбываецца, фактычна, духоўнае ўдасканаленне асобы шляхам развіцця творчых здольнасцей дзіцяці сродкамі этнічнага мастацтва – фальклору яго этнаса. Марыя Васільеўна да кожнага чалавека знаходзіць асабісты падыход. Для яе важна тое, каб дзеці адчулі, што ў кожным моманце іх жыцця ўдзельнічае кіраўнік.Па-другое, яе крэда – ніколі не патрэбна нервавацца перад дзецьмі і павышаць на іх голас, трэба размаўляць спакойна, ціха, мякка. У калектыў яны прыходзяць займацца любімай справай, таму размоў на павышаных танах катэгарычна не можа быць.У фальклорным гурце «Мілавіца» перайманне песеннага фальклору адбываецца толькі «з вуснаў у вусны». Марыя Васільеўна да гэтага ставіцца прынцыпова, таму ніколі не дазваляе запісваць тэксты песен на паперу, а потым вучыць, бо пры такім падыходзе губляецца інтанацыя і характар песні, якія ўклаў у яе народ.Яшчэ удзельнікі гурта пераймаюць традыцыйны беларускі побытавы танец ад этнахарэографа Мікалая Аляксеевіча Козенкі. Спосаб перай-мання – «з нагі ў нагу». Дзяцей навучаюць імправізаваць. У імправізаваных танцах, такіх як «Барыня», «Полька» і інш., асабліва адчуваюцца стасункі парт нёраў.Таксама ў «Мілавіцы» Алеся Аляксандраўна Герашчанка навучае іграць на народных музычных інструментах, такіх як барабан, скрыпка, бубен, гармонік, дудка, акарына і інш. Дзяцей не навучаюць музычнай грамаце. Перайманне адбываецца ад кіраўніка ансамбля на слых, так як было ў вёсцы. У рэпертуары выключна традыцыйныя найгрышы, танцавальныя, гульня-выя, песенныя.Аднаўленне, засваенне і папулярызацыя фальклора ў Мінску актыўна адбываецца, дзякуючы ўдзелу моладзі ў шматлікіх конкурсах, якія заснаваў Мікалай Аляксеевіч Козенка. Фальклорны гурт «Мілавіца» актыўна прымае ў іх удзел.
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Ужо чатыры гады як ладзіцца ў Кастрычніцкім раёне г. Мінска адкрыты конкурс выканаўцаў беларускіх народных танцаў «Ветразь». У ім штогод удзельнічае гурт «Мілавіца». Усе ўдзельнікі паказваюць на ім сапраўдныя побытавыя танцы і абменьваюцца варыянтамі на майстар-класах.Вусная народная творчасць з’яўляецца важнай і неад’емнай часткай духоўнай культуры народа. Таму ў 2017 г. быў створаны раённы конкурс апавядальнікаў беларускай народнай прозы. Удзельнікі дэманструюць празаічныя эпічныя творы. Такім чынам гарадскія жыхары далучаюцца да культурнай спадчыны сваіх продкаў.Яшчэ 24 студзеня 2018 г. адбыўся першы адкрыты конкурс народнага спеву і музычна-інструментальнага выканальніцтва «Згукі мінуўшчыны». У ім удзельнікі дэманстравалі абрадавыя народныя песні, якія з’яўляюцца найбольш старым пластом традыцыйнай культуры. Конкурс прайшоў у адной школе Мінска. Навучэнцаў яе ён моцна зацікавіў, таму яны на пера-пынку актыўна прымалі ўдзел у майстар-класе па традыцыйных танцах і гульнях, які праводзіў гурт «Мілавіца».У фальклорным гурце «Мілавіца актыўна адбываецца аднаўленне, засва-енне і папулярызацыя традыцыйнага мастацтва. Дзякуючы кіраўніку гурта, якая аднаўляе абрады сваёй малой радзімы і дэманструе іх, напрыклад, у Тэатры юнага гледача, Нацыянальным мастацкiм музеі, ці музеі архітэктуры і побыту «Строчыцы» (в. Азярцо), музейна-гiстарычным ком-плексе Дудуткi, якія знаходзяцца ў Мінскім раёне, а таксама на шматлiкiх iншых пляцоўках Мiнска адбываецца трансляцыя фальклору.

Вольга  ХАЧКОВА
(г. Мінск)

ФАЛЬКЛОРНАЯ СПАДЧЫНА МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ: 
КРОКІ ДА АДНАЎЛЕННЯМінская вобласць – даволі спецыфічны культурна-гістарычны рэгіён. Наяўнасць старажытных гарадоў і мястэчак (Слуцк, Барысаў, Нясвіж, Капыль і інш.) дазваляе гаварыць аб багатым пласце культурнай спадчыны Цэн-тральнай Беларусі – з аднаго боку, а буйныя прамысловыя цэнтры абумоў-ліваюць знікненне зацікаўленасці і патрэбы ў традыцыйных формах мас-тацтва сярод моладзі, асабліва ў гарадах – з іншага боку. На пера крыжаванні гэтых супярэчнасцей і развіваецца традыцыйная культура Міншчыны.У канцы 80-х – пачатку 90-х гг. ХХ ст. сярод насельніцтва Беларусі значна ўзрастае цікавасць да традыцыйнага мастацтва: распрацоўваюцца доўга-тэрміновыя мэтавыя праграмы падтрымкі і развіцця народнай творчасці, прымаецца Закон Рэспублікі Беларусь «Аб народным мастацтве, народных 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 243промыслах (рамёствах) у Рэспубліцы Беларусь», пры ўстановах адукацыі ствараюцца этнакласы (Стаўбцоўскі, Мінскі і іншыя раёны), у сельскіх клу-бах актыўна дзейнічаюць фальклорныя калектывы, адкрываюцца гурткі па традыцыйным дэкаратыўна-прыкладным мастацтве. У вышэйшых наву-чальных установах рыхтуюцца спецыялісты ў сферы традыцыйнай куль-туры – у Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя М. Танка існаваў нават асобны факультэт народнай культуры.З 1990 г. з’яўляюцца рэспубліканскія і рэгіянальныя фальклорныя фестывалі – папярэднікі «Берагіні»: «Палескі карагод», «Пярэзвы», фесты-валь беларускага народна-сцэнічнага танца, «Беларуская полька», «Мядоцкі край і яго таленты». На Міншчыне арганізоўваюцца абласныя і рэгіянальныя святы, прысвечаныя традыцыйнай культуры: «Гліняны звон», «Траецкі фэст», «Саламяныя дзівосы» і інш [1]. На сённяшні дзень у вобласці існуе трывалая сістэма такіх святаў, якая налічвае 21 мерапрыемства і ахоплівае амаль усе віды традыцыйнага мастацтва: ганчарства, салома- і лозапля-ценне, выцінанку, ткацтва і пляценне, разьбу па дрэве, мастацтва велікоднай пісанкі, вышыўку, а таксама фальклорнае мастацтва – абласны фестываль «Фальклорная талака» і рэгіянальны фестываль «Сугалоссе».З мэтай забеспячэння пераемнасці духоўных і мастацкіх традыцый бела-рускай вёскі, фарміравання нацыянальнай годнасці ў падрастаючага пака-лення ўпраўленнем культуры і ўпраўленнем адукацыі Мінскага аблвыкан-кама была распрацавана абласная праграма «Традыцыйная культура і дзеці» (далей – Праграма) на 2006–2010 гады (рашэнне абласнога Савета дэпутатаў № 199 ад 26 красавіка 2006 г.).Згодна з Праграмай актыўна ствараліся ўстановы культуры новага тыпу: дамы і цэнтры рамёстваў і фальклору. Неўзабаве пачалі работу: у 2006 г. − Колкаўскі дом фальклору ў Клецкім раёне (2006) і Мікалаеўшчынскі дом фальклору ў Стаўбцоўскім раёне (2006), створаны Ракаўскі цэнтр фальк-лору ў Валожынскім раёне (2010).У рамках Праграмы амаль у кожным раёне вобласці арганізаваны і плённа дзейнічаюць дзіцячыя фальклорныя і харэаграфічныя калектывы. Трэба адзначыць, што рэпертуар значнай колькасці дзіцячых калектываў пабудаваны на фальклорным матэрыяле сваёй мясцовасці. У 2006–2010 гг. згодна плана мерапрыемстваў па рэалізацыі Праграмы было створана каля 30 дзіцячых фальклорных і іншых гуртоў і аб’яднанняў. Сярод іх:дзіцячы фальклорны ансамбль «Грамнічкі» Вілейскага палаца культуры (2008, кіраўнік А. В. Супрановіч), студыя гульнёвых і абрадавых прад-стаўленняў «Вілейскія забаўлянкі» (Вілейскі ЦЭВ) (Вілейскі раён);дзіцячы фальклорны калектыў – спадарожнік пры аўтэнтычным фальк-лорным гурце Сакаўшчынскага СДК, Вішнеўскім СДК, Сівіцкім СДК, Падневіцкім СДК, гурток побытавага танца пры Ракаўскім ЦКіВЧ (Вало-жынскі раён);



ТРАДЫЦЫЙНАЯ  КУЛЬТУРА  І  ДЗЕЦІ244
дзіцячыя фальклорныя калектывы «Верабейкі» (Цітвянскі СДК, кіраўнік В. В. Кандраценя), «Квіцень» (Дружненскі СДК, кіраўнік Л. М. Саланец), а таксама дзіцячыя фальклорныя ансамблі пры Светлаборскім (кіраўнік А. В. Лапко), Борскім (кіраўнік Н. У. Крывашэй) сельскіх дамах культуры, дзіцячы клуб «Спадчына» пры Дубраўскім сельскім цэнтры культуры (2007–2008, Пухавіцкі раён).Два гурткі побытавага танца (2007, Салігорскі раён), дзіцячы фальк-лорны гурт «Валошкі» пры Зачысцкім СДК, дзіцячы фальклорны гурт «Васількі» пры Лошніцкім ЦКіД (2009, Барысаўскі раён) і інш.Са стварэннем лабараторыі фальклору пры Мінскім АЦНТ (1999 г.) акты-візаваліся экспедыцыйныя даследаванні. Кожны год па раёнах Мінскай вобласці супрацоўнікамі ўстаноў культуры праводзяцца запісы песень, казак, збіраюцца рэцэпты гатавання страў, фіксуюцца тэхналагічныя прыё мы вырабу па розных відах рамёстваў і промыслаў.Асноўнымі мэтамі ўзгаданых праграм з’яўляліся: прыцягненне ўвагі ўстаноў культуры і адукацыі Мінскай вобласці да праблем выхавання дзя-цей і моладзі сродкамі традыцыйнай культуры, арганізацыя аднаўлення, захавання і папулярызацыі традыцыйнай культуры Мінскай вобласці дзецьмі і моладдзю. У працэсе яе выканання былі праведзены разнастай-ныя анкетаванні, распрацаваны апытальнікі для раёнаў (па танцавальных традыцыях рэгіёнаў, традыцыйным касцюме і інш), праведзены абласныя і рэгіянальныя фестывалі і конкурсы («Фальклорная талака», «Конкурс танцавальных пар», «Збірайма сваё, беларускае!»).Але ў сувязі з аптымізацыяй сеткі ўстаноў культуры за перыяд 2015–2017 гг. значная колькасць дамоў фальклору прыпыніла сваю дзейнасць ці была рэарганізавана ў сельскія клубы (напрыклад, Міханавіцкі дом фальк-лору стаў філіялам Раённага цэнтра культуры) .Сёння ў Мінскай вобласці працуе два дамы фальклору Нова-Янчыцкі Барысаўскага раёна і Горкаўскі Чэрвенскага раёна. Так, Нова-Янчынскі дом фальклору (Барысаўскі раён) сабраў пад сваім дахам цудоўных жанчын, якія не дазваляюць канчаткова знікнуць прыгожым танцам, мілагучным пес-ням, цікавым абрадам гэтага рэгіёна. Пры доме фальклору дзейнічае аўтэнтычны гурт «Суседкі», працуе гурток па вышыўцы. Таксама там можна зладзіць традыцыйнае вяселле са старадаўнімі рытуаламі.Яшчэ адной формай падтрымкі з’яўлецца аб’яўленне тэматычнага года. У Мінскай вобласці гэта адносна маладая з’ява: першым тэматычным годам стаў 2007 – Год ткацтва, 2010 – Год традыцыйнага касцюма, 2013 – Годам беларускага пояса. Сэнс тэматычнага года ў тым, што на працягу яго раёны даследуюць пэўны накірунак у сваім рэгіёне. Па выніках гэтых даследаван-няў павінны стварацца архіў, выдавацца каталогі, картатэкі, альбомы, мета-дычныя дапаможнікі і інш. Але пакуль тэматычны год – не адладжаны механізм: сабраны тэкставы, фота- і відэаматэрыял захоўваецца амаль не 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 245апрацаваным, мала выкарыстоўваецца ў дзейнасці работнікаў культуры. Такім чынам, тэматычны год, як форма падтрымкі і развіцця традыцыйнай культуры, мае вялікі патэнцыял, але праца з такой формай патрабуе знач-най дапрацоўкі і сістэмнасці.

Аўтэнтычны фальклорны гурт «Журавушка» Ямінскага сельскага дома культуры Любанскага раёна Мінскай вобласці.Элемент нематэрыяльнай культурнай спадчыны «Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых песень аўтэнтычнымі фальклорнымі гуртамі «Журавушка» в. Ямінск, «Глыбокія крыніцы» в. Закальное, «Павалякі» в. Обчын. Любанскі раён».У апошнія гады на Міншчыне некаторыя абрады становяцца папулярнымі дзякуючы наданню ім статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспуб-лікі Беларусь. У нашай вобласці такіх аб’ектаў 12: мясцовы песенны стыль выканальніцтва абрадавых і пазаабрадавых песень некаторых калектываў Любанскага раёна, традыцыі ткацтва Капыльскага і Валожынскага раёнаў, пэўныя калядныя абрады Салігорскага, Бярэзінскага і Капыльскага раёнаў, традыцыі ўшаноўвання Святога каменя Лагойскага раёна і інш. Рыхтуюцца дакументы яшчэ на два аб’екты нематэрыяльнай культурнай спадчыны.Аб новых тэндэнцыях развіцця традыцыйнай творчасці сведчыць зварот да рэгіянальных і лакальных асаблівасцей фальклору. Аўтэнтычны фальк-лор стаў разглядацца як комплексная з’ява, як частка традыцый і абрадаў беларускага народа, яго песеннага, музычнага, танцавальнага, гульнёвага, казачнага (вусная проза) мастацтва.
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Станоўчы вопыт па вывучэнні, захаванні і развіцці фальклору назапа-шаны вядучымі фальклорнымі калектывамі:«Крупіцкія музыкі», «Калыханка» (Мінскі раён);«Ячаўскія вячоркі» (Слуцкі раён);Ананчыцкі фальклорны хор (Салігорскі раён);«Гасцінец», «Вянок» (Валожынскі раён);Морацкі фальклорны калектыў (Клецкі раён);Аўтэнтычныя гурты Любаншчыны.

Узорны фальклорны гурт «КАЛЫХАНКА» Міханавіцкі цэнтр культуры Мінскі раён Мінская вобласцьАднак апошнія гады фальклорны рух у Мінскай вобласці прыпыняецца: знікаюць этнакласы, факультэты і кафедры народнай культуры ў ВНУ, расфарміроўваюцца фальклорныя калектывы. Так, у 1995 г. у Мінскай вобласці існавала 269 фальклорных гуртоў, у 2001 г. – іх ужо 230, у 2010 – толькі 196. Па дадзеных на 01.01.2014 агульная колькасць фальклорных калектываў Мінскай вобласці складае ўсяго 157 адзінак (за выключэннем гуртоў пры ўстановах адукацыі). Па стане на 01.01.2018 колькасць фальк-лорных калектываў склала 96 з іх 37 дзіцячых. Гэта адбываецца ў асноўным па трох прычынах: 1) па стане здароўя ўдзельнікаў калектыву (многія, асабліва аўтэнтычныя гурты, складаюцца з людзей даволі сталага ўзросту і дзейнічаюць, пакуль у іх хапае сіл, а пераемнікі, на жаль, не заўсёды 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 247знаходзяц ца); 2) сыходзіць кіраўнік, і не знаходзіцца спецыяліст на яго месца; 3) гурт (з улікам папярэдніх прычын) перапрафіліруецца на народна-сцэнічнае выканальніцтва.Народнае мастацтва цягнецца за «моднымі накірункамі» прафесійнага шоу-бізнеса, забываючыся на аўтэнтычны падмурак роднай культуры, а мастацкая самадзейнасць з гэтага перыяду імкнецца да моцнай стылізацыі «…не развіваецца, а намагаецца выжыць любымі шляхамі, часцей за ўсё проста становіцца больш прафесіянальнай» [2].Культурнае жыццё вобласці па-ранейшаму багатае на разнастайныя фестывалі і конкурсы традыцыйнага мастацтва. Сярод найбольш яркіх і значных культурных мерапрыемстваў у галіне фальклору можна назваць: летнюю маладзёжную школу традыцыйнага народнага танца «Пятровіца» (в. Шыпілавічы, Любанскі раён), раённы фестываль аўтэнтычнай песні «Бабулі», які праводзіцца кожны год у розных вёсках Любанскага раёна), раённае свята казачнікаў «Казкі бабулі Аўдулі» (Любанскі раён) і рэгіянальны фестываль фальклорнага мастацтва «Сугалоссе» (Салігорскі раён). Шмат якія з гэтых мерапрыемстваў развіваюцца на аснове мясцовай ініцыятывы пры падтрымцы рэгіянальных уладаў.

Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь фальклорны гурт «БЕРАГІНЯ» ДУА «Мётчанскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад-сярэдняя школа Барысаўскага раёна». Абласны фестываль фальклорнага мастацтва «Фальклорная талака» май 2017 г. г. Барысаў, Мінская вобласцьСярод абласных мерапрыемстваў добрым прыкладам работы папуля-рызацыі і развіцця фальклорнага мастацтва з’яўляецца абласны фестываль 
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«Фальклорная талака». Ён задумваўся ў пачатку 2000-х гг. дзеля падтрымкі фальклорнага руху вобласці, заахвочвання аматараў гэтага мастацтва да актыўнай дзейнасці. Тады хацелася на высокім узроўні захаваць фальклор-ную спадчыну. Яму папярэднічаў «Траецкі фэст», даволі папулярны ў вобласці. Ён быў адзіным значным масавым мерапрыемствам, прысвеча-ным фальклору. Аднак жанравая абмежаванасць і прывязанасць па часе пазбаўлялі многія калектывы магчымасці прадэманстраваць сваю рэгія-нальную ўнікальнасць.Назва фестывалю «Фальклорная талака» была вызначана па аналогіі са своеасаблівым святам працы, калі, адпаведна з народным звычаем, гуртам, «талакой» выконваўся шэраг гаспадарчых работ: пабудова хаты, жніво, дажынкі, стрыжка воўны, валенне сукна і нш. Калектыўная праца як форма дабрачыннай узаемадапамогі фарміравала высокія маральныя пачуцці, народны этыкет, была насычана эмацыянальнасцю, радасным настроем. Таму талака заўсёды суправаджалася весялосцю, жартамі, гумарам і заканч-валася святочнай вячэрай у хаце ўдзячнага гаспадара, часам з музыкамі, спевамі, побытавымі танцамі.Зараз фестываль праводзіцца раз на два гады, і кожнае новае мерапры-емства прысвячаецца аднаму з жанраў фальклору. Пачыналася «Фальклор-ная талака» з абраду Вяселля ў Нясвіжскім раёне ў 2006 г. Купальскі абрад ва ўсёй сваёй разнастайнасці быў прадстаўлены калектывамі Міншчыны на фестывалі ў 2009 г. на базе Маладзечанскага раёна. Танцавальны жанр, які задаў тэму «Фальклорнай талакі – 2015», увасобіўся пазней у абласное свята-конкурс «Мінская кадрыля». Яно з’яўляецца адначасова адборачным этапам Рэспубліканскага фестывалю «Берагіня». Святам веснавога цыклу прысвячалася апошняя «Талака» – 2017, якая прайшла ў Барысаве. Фармат свята прадугледжвае работу двух пляцовак – песеннай і танцавальнай. І калі на песеннай дзеянне праходзіць згодна праграме свята, то на танца-вальнай пляцоўцы адбываецца сапраўднае спаборніцтва пар у розных узро-ставых катэгорыях. Конкурсная праграма «Мінская кадрыля» прадугле-джвае 6 узроставых груп. Кожная група танцуе адпаведна ўзросту 4 танцы. Напрыклад: дзеці 8–10 гадоў выконваюць «Лявоніху», «Кракавяк», «Польку імправізаваную» і «Польку-бабачку». Падлеткі 13–16 гадоў: «Лявоніху», «Польку імправізаваную», «Сямёнаўну», «Войру». Дарослыя 26–40 гадоў: «Лявоніху», «Вальс», «Польку імправізаваную», «Каханачку» і інш. Кожны танец доўжыцца 1,5–2 хвіліны.У рамках фестывалю праводзяцца майстар-класы вядучых калектываў і выканаўцаў вобласці, дзе можна пазнаёміцца з формамі работы, набрацца вопыту і натхнення.Эфектыўнасць захавання і развіцця этнакультурных традыцый Мін-шчыны сёння дасягаецца цэлым комплексам мер. Гэта ўсебаковы аналіз сучаснага стану тэорыі і практыкі захавання і развіцця народнай мастацкай 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 249культуры ў рэгіёнах; сістэмныя даследаванні лакальных традыцый; узае-мадзеянне ўсіх кампанентаў рэгіянальнай сістэмы адраджэння традыцый-най народнай мастацкай культуры на заканадаўчых адміністрацыйна-кіраўнічых, навуковых, арганізацыйна-метадычных і нават кадравых аспектах.«Фальклорная талака» – гэта свайго роду выразны маркер, яркае мера-прыемства, якое дапамагае адсочваць сучасны стан фальклорнага мастац-тва ў вобласці. Яно падтрымлівае творчую актыўнасць фальклорных калек-тываў і садзейнічае стварэнню новых.Абагульняючы вышэй сказанае, можна адзначыць, што працэс захавання і развіцця фальклору на Міншчыне за апошнія 20 гадоў рухаецца нераў-намерна і залежыць ад многіх прычын: мясцовых асаблівасцей, кадравага і фінансавага становішча ў рэгіёнах. Зразумела, што ўплыў абласной каардынацыі значна паляпшае сітуацыю.
1.  Іванова, С. С. Народная творчасць Міншчыны. Гісторыя і сучаснасць / С. С. Іванова. – Мінск.: Бел. выдавецкае таварыства «Хата», 2000. – 236 с.2.  Рыжкова, Л. Л. «Песня – душа народа»: Г. Цітовіч – позірк у будучыню / Аматарская творчасць ХХІ ст. Творчая спадчына Г. І. Цітовіча: рэспубл. навук.-практыч. канферэнцыя // укл. К. І. Рэмішэўскі; пад навук. рэд. Т. Б. Варфаламее-вай. – Мінск: Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2010. – С. 22–24 .3.  Справаздачы раёнаў Мінскай вобласці па традыцыйным мастацтве за апошнія 20 гадоў. Архіў аддзела традыцыйнага мастацтва ДУК «Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці».

Дар’я  ШЛАПАКОВА
(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

РУДАБЕЛЬСКІЯ ЗОРАЧКІ :
20 ГАДОЎ СЛУЖЭННЯ РОДНАЙ ПЕСНІ

Сапраўдная народная песня за вонкавым хараством,
за формай не гоніцца, а ўмее гаварыць ад душы самымі 
простымі і таму прыгожымі словамі.
У прастаце слова самая вялікая мудрасць,
прыказкі і песні заўсёды кароткія, а розуму і
пачуцця закладзена ў іх на цэлыя кнігі .

З лістоў А. М. ГоркагаУ эпоху глабалізацыі культуры і стандартызацыі ўсіх сфер жыцця сучас-нага грамадства ўсё складаней становіцца захоўваць нацыянальную адмет-насць як матэрыяльнай, так і духоўнай культуры, выхоўваць маладое пака-ленне на базавых прынцыпах вопыта і жыццёвай мудрасці продкаў. Яшчэ 
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шмат дзесяцігоддзяў таму традыцыі былі ўкаранёны ў працэс жыцця і існавалі ў кантэксце рэальнай дзейнасці беларусаў. Яны заўсёды выступалі сродкам абагульнення шматвяковага працоўнага вопыту, сацыяльных і сямейных адносін, замацоўвалі маральна-этычныя нормы і нормы звы-чайнага права, рэгламентавалі час і парадак правядзення каляндарных, сямейных абрадаў і свят, былі дзейсным сродкам фізічнага, разумовага, маральнага і патрыятычнага выхавання чалавека з першых дзён яго з’яўлення на свет, невычэрпнай крыніцай роднай мовы.У Рудабельскім краі, які зараз мае назву Акцябрскі, багатая гісторыя і ўстойлівыя традыцыі, таму не дзіўна, што менавіта тут узнік і працягвае сваю дзейнасць узорны народны ансамбль «Рудабельскія зорачкі», ён ужо 20 гадоў захоўвае родныя вытокі, несучы радасць людзям. Ансамбль «Рудабельскія зорачкі» ўзяў пачатак сваёй музычнай дзейнасці ў 1995 г., калі ў Акцябрскай раённай школе № 3 ужо быў добры падмурак для аматараў народнай творчасці. Падмурак гэты быў закладзены раней, у 1991 г., менавіта тады і з’явілася сама школа. Дырэктарам у той час была Любоў Сяргееўна Шэйка, яна зрабіла ўсё, каб у вучняў былі спрыяльныя ўмовы для натхнення: этнаграфічны музей, гістарычны нацыянальны цэнтр, у якім знаходзіўся фальклорны кабінет, літаратурная гасцёўня, рэкрэацыя «Рамё-ствы краю» (ткацтва, пляценне, разьба). Таму гэтыя ўмовы, безумоўна, сталі добрай дапамогай для пераймання, вывучэння самабытных традыцый Акцябршчыны.На пачатку дзейнасці народнага ансамбля «Рудабельскія зорачкі» быў сабраны вялікі калектыў аматараў народнай творчасці. На свае пасяджэнні настаўнікі запрашалі жыхароў раёна, якія добра ведалі мастацкія традыцыі сваіх папярэднікаў-аднавяскоўцаў. Частымі гасцямі школьнікаў былі Аляк-сандра Іванаўна Яфрэмава (в. Новая Дуброва), Варвара Данілаўна Верас (в. Граб’ё), Галіна Іванаўна Дырда (г.п. Акцябрскі). Яны не толькі расказвалі пра колішнія абрады, народныя звычаі, але і развучвалі з дзецьмі народныя песні і танцы. У вытоках «Рудабельскіх зорачак» таксама стаялі настаўнік З. В. Жулега, педагог-арганізатар А. М. Лаворанка, кіраўнік «Рудабельскай пацехі» Д. Г. Бяжкоў (зараз – музычны кіраўнік ансамбля), харэограф С. А. ПарфянюкМастацкім кіраўніком з першых дзён існавання народнага ансамбля «Рудабельскія зорачкі» з’яўляецца Вольга Гаўрылаўна Дульская, а музыч-ным кіраўніком – Дзмітрый Гаўрылавіч Бяжкоў. Іх аб’ядноўвае не толькі моцная сувязь у межах сям’і (Вольга Гаўрылаўна і Дзмітрый Гаўрылавіч – родныя брат і сястра), але і ў працы з калектывам, перадачы свайго велізарнага вопыта дзецям. Свой жыццёвы шлях Вольга Гаўрылаўна Дуль-ская заклала сабе яшчэ ў дзяцінстве. Бацька Вольгі Гаўрылаўны і Дзмітрыя Гаўрылавіча быў гарманістам-аматарам, ён сам рабіў гармонікі, добра валодаў і іншымі інструментамі: баянам і скрыпкай. Каб захапіць дзяцей 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 251музыкай, строга забараняў карыстацца інструментамі. «Нам з братам заўсёды было цікава глядзець на тое, як музыцыруе бацька. Нам таксама хацелася, але тата заўсёды замыкаў інструменты ў шафу, ключ хаваў, а мы хітрылі – кралі ключы, бралі гармонік і ігралі на сваё задавальненне. Ігралі па памяці, успаміналі, як гэта рабіў бацька. Аднойчы, у дзень нараджэння брата, калі прыйшло шмат гасцей, мы папрасілі ў таты пайграць на гармоніку. «Ну добра, вазьміце, пайграйце». Калі ж мы пачалі ўдала перабіраць маленькімі пальчыкамі па кнопачках гармоніка, у бацькі пацяклі слёзы. Ён не чакаў, што мы будзем гэта рабіць так па-майстэрску. Пасля гэтага бацька дазволіў браць інструменты ў звычайныя дні, але шчыра ска-заць, такой асалоды мы ўжо не атрымлівалі. Бо толькі забаронены плод заўсёды салодкі.У душы Вольгі Гаўрылаўны з дзяцінства жывуць чароўныя гукі музыкі і любоў да іх. Яна кажа, што з музыкай, па-іншаму, танчэй, успрымаецца навакольны свет, які становіцца яшчэ больш цудоўным. Педагагічны шлях пачынаўся ў дзіцячым садзе, дзе была музычным кіраўніком. Яе яркі талент і аптымізм быў заўважаны, і Вользе Гаўрылаўне паступіла добрая прапа-нова ад дырэктара Акцябрскай раённай школы № 3 Любові Сяргееўны Шэйка. Але Вольга Гаўрылаўна не вырашалася адразу на такую перамену ў жыцці, таму што творчым асобам уласцівы сумненні. «Я разумела, што гэта вельмі адказна і таму не згаджалася на прапанову Любові Сяргееўны. Ведаючы працу мамы, якая прысвяціла шмат гадоў рабоце ў школе, разу-мела, што гэта вельмі складана. Але пасля згадзілася… і не пашкадавала. Правядзенне мерапрыемстваў, святаў, паўсядзённая праца з дзецьмі – гэта аказалася вялікай асалодай для мяне. Успамінаю момант, калі прыйшла дадому, хацела адпачыць, а мая матуля сказала мне, што рана мне адпачы-ваць, трэба больш працаваць, бо праца – гэта шчасце. Я не адразу зразумела, аб чым мама гаворыць. Але калі прайшло шмат часу, усё стала на сваё месца. Цяжкасці – паняцце часовае, яны прыходзяць і сыходзяць, а застаецца галоўнае – жыццё з усімі нягодамі і радасцю».Такім чынам, Вольга Гаўрылаўна стала намеснікам дырэктара па выхаваўчай рабоце і мастацкім кіраўніком народнага ансамбля «Рудабельскія зорачкі». «Разам з настаўнікамі школы, з дзецьмі пачалі працу з нуля: па крупінках збіралі матэрыял, ездзілі да бабуль і дзядуль – носьбітаў, пераймалі адметнасці песень, танцаў, легенд і казак розных вёсак. Гэта было відовішчна і прыгожа. У галаве праскачыла думка – я ж таксама магу вучыць народнай творчасці, прыцягваць увагу людзей да самабытнай культуры. У той жа час, у 1995 г., мы адкрылі фальклорны кабінет, каб было зручней працаваць, танцаваць, спяваць ансамблю. Кіраўнікі з дзецьмі праводзілі ў школе беларускія вячоркі, каляндарна-абрадавыя святы. Бывала, што вучні і нават настаўнікі прыходзілі да мяне дадому, каб удасканаліць сваё майстэрства гульні на музычных інструменах, паспяваць розныя песні 
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«голас у голас». Запрашалі і носьбітаў, каб было аўтэнтычнае разуменне. Такія сустрэчы не паходзілі на звычайныя пасядзелкі, яны былі як сапраўдныя вячоркі, дзе хлопцы ігралі на гармоніках, дзяўчаты спявалі народныя песні, ткалі прыгожыя ўзоры, каб народныя касцюмы былі яшчэ больш прыгожымі».Народны ансамбль «Рудабельскія зорачкі» – удзельнік рэгіянальных, абласных, рэспубліканскіх мерапрыемстваў, міжнародных фальклорных конкурсаў, канцэртаў, фестываляў, якія праходзяць у Расіі, Украіне, Германіі. У асноўны склад «Рудабельскіх зорачак» уваходзяць вучні 8–11 класаў, на базе калектыву працуе і малодшая ўзроставая група (4–7 класы). З 1995 па 2018 гг. у ансамблі змянілася 5 выпускаў дзяцей. Вялікая работа падчас узнікнення калектыву была праведзена па стварэнню касцюмаў на падставе этнаграфічных узораў. Да гэтай справы далучаліся бацькі, дзеці, настаўнікі. Асноўная дзейнасць «Рудабельскіх зорачак» – краязнаўчая праца, вандроўкі ў навакольныя вёскі, сустрэчы з носьбітамі. У рэпертуары ансамбля – абра-давыя і пазаабрадавыя песні, гульні, найгрышы, узоры народнай харэаграфіі. З пачатку ўзнікнення калектыву і па сёння «Руда бельскія зорачкі» атрымалі шмат падзяк, узнагарод, дыпломаў: лаўрэат IV Рэс публіканскага фестывалю «Беларуская полька» (Чачэрск, 2000 г.), дыпламант Міжнароднага фес-тывалю харэаграфічнага мастацтва «Сожскі карагод» (Гомель, 1999 г.), гран-пры фестываля «Берагіня–2001» (турнір танцавальных фольк-груп), гран-пры фестываля «Берагіня–2004» (I Рэс пуб ліканскі турнір дзіцячых фальк лорных калектываў), гран-пры фестываля «Берагіня–2006» (I Рэс-публіканскі турнір салістаў), удзельнік I Між народнага фестываля «Світовід» (Пераяслаў-Хмяльніцкі, Украіна), дыплом камісіі Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА (2008 г.), удзельнік Расій скага фестывалю дзіцячых фальк-лорных калектываў «Дёжкин Карагод» (Курск, 2010 г.), лаўрэат прэміі VII, VIII, XIX Рэспубліканскага фестывалю фальклорнага мастацтва «Берагіня» (Акцябрскі раён, Гомельская вобласць, 2012, 2014, 2016 гг. ). У 2009 г. узорны ансамбль быў запрошаны губернатарам Гомельскай вобласці на адкрыццё свята г. Гомеля, як непаўторны і каларытны народны калектыў, стыпен-дыят прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Акрамя таго, народны ансамбль «Рудабельскія зорачкі» ужо 15 гадоў нясе ганаровае званне «ўзорны».У ансамблі «Рудабельскіх зорачак» адну самую галоўную ролю займаюць бабулі і дзядулі-носьбіты. Менавіта з іх усё пачынаецца, без іх жыццёвай мудрасці і вопыта пакаленне, якое жыве зараз, не ведала б сваіх каранёў, не разумела, што такое сапраўдны беларускі фальклор. На жаль, на сёння з носьбітаў «Рудабельскіх зорачак» застаўся толькі адзін – Сямён Данілавіч Селіванаў, аднак варта сказаць пра ўсіх, хто садзейнічаў станаўленню калек-тыва, аддаваў сваю энергію і любоў народнай творчасці.Настасся Астапаўна Юрчак (14.01.1923, в. Валосавічы, г.п. Акцябрскі, Го-мель ская вобласць) – носьбітка мастацкіх традыцый. Закончыла пачатковую 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 253школу, працавала даяркай, цялятніцай на малочнай ферме в. Валосавічы калгаса імя Горкага. Пасля выхаду на пенсію працавала яшчэ 15 гадоў. Ткаць пачала з 10 гадоў, сакрэты майстэрства пераняла ад сваёй бабулі Ефрасінні Шэлег. Ткала ў чатыры, шэсць, восем, дзесяць, дванаццаць нітоў посцілкі «перабіранкі», родавыя ручнікі, ручнікі ў «елачку», «шашачкі» і інш. Падчас працы за жаночым станком Настасся Астапаўна любіла спяваць песні аб жаноцкай долі. Голас у Настассі-чараўніцы быў прыгожы, яна ведала шмат абрадавых песень: калядныя, жніўныя, валачобныя. Сярод іх «Ой, вярба-вярба», «Як паехаў мой Іван», «Ой да йшлі хмарачкі па парачцы», «Стаяла-буяла ў агародзе канапелька», «Дзе дзяваўся той цвяточак» і г.д. З 1993 г. Настасся Астапаўна з’яўлялася кіраўніком майстэрні па ткацтву, якая пра-цавала пры Валосавіцкім сельскім доме народнай творчасці.Яўгенія Сцяпанаўна Ягур (01.01.1908, в. Нестанавічы Валосавіцкага сель-скага Савета Акцябрскага раёна Гомельскай вобласці). Носьбітка мастацкіх традыцый. Працавала ў калгасе імя Фрунзе ў брыгадзе паляводаў, працоўны стаж больш за 60 гадоў. У маладосці была цудоўнай швачкай. Любоў да танцаў і песень ёй прывіла маці, якая была першай спявачкай і танцоркай на сяле. Яўгенія Сцяпанаўна, пераняўшы ад яе своебасаблівую манеру выка-нання, і ў 90 гадоў мела цудоўны голас. Жанчына памятала шмат народных песень, прыпевак, танцаў, сярод іх рэдкія, такія, як «Полечка з падскокам», «Вальс з пацалункам», «Завядзе як гусак», «Пасадзіла Тэкля гарбузы» і інш.Аляксандра Іванаўна Яфрэмава (07.11.1925, в. Новая Дуброва Акцябр-скага сельскага Савета Гомельскай вобласці). Носьбітка мастацкіх трады-цый. Адукацыя сярэдняя, працоўны стаж складае 33 гады. Мае ўзнагароды, медаль «Ветэран працы». Працавала ў пашпартным аддзеле РАУС, потым старшынёй сельскага Савета і ў мясцовым аддзялення сувязі. З 1977 па 1985 гг. з’яўлялася мастацкім кіраўніком Навадуброўскага сельскага дома народнай творчасці. Умела іграла на гітары. У сваёй вёсцы лічылася добрай складальніцай і спявачкай песень на вясковую тэматыку. Любоў да песні прывіла і сваім дзецям. Фальклорны гурт, якім кіравала ў гады працы Аляк-сандра Іванаўна, актыўна прымаў удзел у абласных аглядах, фестывалях народнай творчасці, святах народнай песні і танца, неаднаразова ўзна га-роджваўся ганаровымі граматамі ўпраўлення культуры Гомельскага аблвы-канкама, Акцябрскага раённага аддзела культуры.Варвара Данілаўна Верас (1927 г., в. Граб’ё Акцябрскага раёна Гомельскай вобласці). Усё жыццё пражыла ў вёсцы, працавала ў школе тэхнічкай. Маці Варвары Данілаўны была спявачкай, тата іграў на дудзе, гэта паўплывала на тое, што потым Варвара Данілаўна і сама пачала вучыць дзяцей не толькі спяваць і танцаваць, але і казкам, прымаўкам, жартам. У Вялікую Айчынную вайну Варвара Данілаўна пякла хлеб партызанам, цудам не трапіла на работы ў Германію, тры гады насіла ў медпункт роднай вёскі медыкаменты з Акцябрскага. У Варвары Данілаўны Верас зараз чатыры сыны, дачка, 
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адзінаццаць унукаў. Яна расказала: «Аднойчы святкавалі дзень нараджэння майго ўнука, у класе школы балалайка была. Я кажу: “Дайце мне тую бала-лайку, я хоць пабачу, што за яна”. Ды як зайграю польку! Усе прысутныя дарослыя здзівіліся, а дзеці – у карагод. Так я пазнаёмілася з кіраўніком новага дзіцячага калектыву Вольгай Дульскай. Яна заўва жыла мой талент і мы пасябравалі».Асаблівую ўвагу патрабуе рэпертуар «Рудабельскіх зорачак», у які ўваходзяць аўтэнтычныя песні, танцы, паданні, прыпеўкі. Вось прыклады некаторых з іх: песні «А я ў полі жыта жала» (запісана ад А. А. Юрчак), «Рана раненько я ўстала» (жніўная, запісана ў 2001 г., у в. Пратасы Акцябрскага раёна ад Зінаіды Забалоцкай, 1940 г.н.), «Прапалола дзеўка васілёчкі» (летні карагод, запісаны ў 2008 г., у в. Харомцы Акцябрскага раёна ад Алены Багдановіч, 1961 г.н.), «Жарка сонца, салома заўяла» (запісана ад А. І. Яфрэ-мавай), «Ой, там за дваром брала дзеўка лён», «Ой, з-пад дуба, з-пад бярозы» (бытавая песня, запісана ад Варвары Данілаўны Верас, в. Граб’ё, Акцябрскі раён); паданні «Пра камень» (запісана ад І. С. Высоцкага, г.п. Акцябрскі.), «Пра Дабрын» (запісана ад Адама Голуба з в. Пратасы; танцы «Субота», «Нарэчанька», «Сербіянка» (пераняты ад А. І. Яфрэмавай); «Полька з камандамі» (адноўлена пры дапамозе носьбітаў мастацкіх традыцый Л. С. Шэйка з г.п. Акцябрскі і М. Р. Балута з в. Пратасы); карагоды «У кара-годзе мы былі», «Вяснянка» (вясновы карагод, пераняты ад А. І. Яфрэмавай, 1924 г.н., в. Новая Дуброва); кадрыля «Гацкая» (на 4 пары); найгрышы «Бра-чынская полька», мелодыі мясцовых танцаў («Лявоніха», «Вальс», «Каро-бачка», «Карапет»), «Прыпеўкі пад Сербіянку», «Полька з падвывертам».Вольга Гаўрылаўна, з’яўляючыся кіраўніком «Рудабельскіх зорачак», узначальвае яшчэ адзін калектыў – «Брачынскія музыкі». Гэтыя ансамблі ідуць поруч з 1995 г. і па сённяшні дзень. Калектыў «Брачынскія музыкі» атрымаў сваю назву ад урочышча Брачын, што знаходзіцца паблізу ад школы, тут традыцыйна правіліся народныя гулянні акцябршчан. У выто-ках заснавання ансамбля стаялі настаўніца музыкі і спеваў Вольга Гаў-рылаўна Дульская і настаўніца беларускай мовы і літаратуры Наталля Іванаўна Чарнікевіч. У склад ансамбля ўваходзяць вучні школы ад 4 да 11 класа і самі носьбіты. Напрыклад, Сямён Данілавіч Селіванаў, жыхар г.п. Акцябрскі, носьбіт мастацкіх традыцый. Дзеля яго ў творчым калектыве з непаўторнай манерай выканання мясцовых музыкантаў загучалі старадубаўскі «Падыспань», карпілаўскі «Матлёт», брачынская «Полька». Калектыў неаднаразова выступаў не толькі ў навакольных вёсках, але вандраваў па ўсёй Беларусі і нават за яе межамі. «Брачынскія музыкі» заявілі пра сябе на такіх маштабных конкурсах, як «Сожскі карагод», «Беларуская песня», «Беларуская полька», першым рэгіянальным фестывалі гарманістаў Палескага краю «Грай, гармонік», абласным фестывалі аркестраў і ансамб-ляў народных інструментаў «Оркестровая мозаика», абласным фестывалі 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 255фальклорных калектываў «Шануйце спадчыну сваю». У 1999 г., на першым фестывалі народнага мастацтва «Берагіня» калектыў пад кіраўніцтвам Вольгі Гаўрылаўны атрымаў гран-пры, праз два гады яшчэ два гран-пры. Так пачаўся складаны, але захапляльны шлях калектыву.На гасціннай Акцябрскай зямлі, шчодрай і багатай на таленты, ужо з 1999 г. праходзіць фестываль фальклорнага мастацтва «Берагіня», які аб’ядноўвае апантаных людзей, зацікаўленых у выхаванні сваіх каранёў, сваёй культуры. Гэта свята народных талентаў традыцыйна збірае мала дых рупліўцаў народнай культуры з усіх абласцей Рэспублікі Беларусь, гасцей з бліжняга замежжа. Дзякуючы падтрымцы ЮНЕСКА фестываль стаў сапраўды міжнародным мастацкім форумам. Ён з’яўляецца эфектыўнай формай адраджэння нематэрыяльнай культурнай спадчыны, прыцягнення ўвагі грамадства да праблем яго захавання, а таксама далучэння дзяцей і моладзі да пераемнасці нацыянальных традыцый. Высокі духоўны патэн-цыял і маральныя ідэалы фестывалю аб’ядноўваюць людзей рознага ўзросту, самых адданых прыхільнікаў народнага мастацтва. Асноўнымі мерапрыемствамі фестывалю фальклорнага мастацтва з’яўляюцца конкурс танцавальных пар – выканаўцаў народных побытавых танцаў; турнір дзіцячых і маладзёжных фальклорных калектываў; прэзентацыя аўтэн-тычных гуртоў і фальклорных калектываў; конкурс салістаў – выканаўцаў твораў народнай спадчыны; выставы дэкаратыўна-прыкладнога мас -тацтва.«Рудабельскія зорачкі» маюць моцную сувязь з фестывалем «Берагіня», калектыў неаднаразова станавіўся прызёрам, лаурэатам гэтага фестывалю народнай творчасці, а сёлета, 20 чэрвеня ў канцэртнай зале дома культуры ансамбль будзе святкаваць дзень нараджэння – 20 гадоў. Усе ўдзельнікі ансамбля, яго кіраўнікі, аматары народнай творчасці, госці з іншых куточкаў Беларусі і замежжа змогуць атрымаць асалоду ад сапраўднай аўтэнтычнай песні, цудоўнага танца, гледачы пабачаць канцэрт, пабываюць на вясковай дыскатэцы. Таму ўсім жадаючым дакрануцца да самабытнасці, народнай мудрасці Акцябршчына гаворыць – «калі ласка, прыязджайце да нас на свята».



Раздзел  V.НАРОДНАЯ СПАДЧЫНА БАЦЬКАЎШЧЫНЫ

Раіса  ВАЙЦЯХОЎСКАЯ
(в. Лаўстыкі, Акцябрскі раён)

ВЫВУЧЭННЕ СЯМЕЙНА-АБРАДАВАЙ ТРАДЫЦЫІ 
ВЁСКІ ЛАЎСТЫКІ: 

НАРАДЖЭННЕ, ХРЭСЬБІНЫТрадыцыі кожнага народа складаюцца стагоддзямі і перадаюцца з пака-лення ў пакаленне як неад’емная частка ўкладу жыцця чалавека. Ва ўсе часы ўсё, што датычыцца паняцця (традыцыйнае) – свята захоўваецца ў народзе, як найдаражэйшая спадчына. І менавіта таму бібліятэкай была праведзена даследчая работа па вывучэнню сямейна-абрадавай традыцыі «Нараджэнне, хрэсьбіны».Пра жыццяздольнасць народных традыцый сведчыць і гісторыя савец-кага часу, калі народныя, хрысціянскія асновы лічыліся забаронамі, а каб запоўніць духоўны вакуум чалавека, традыцыйныя абрады і звычаі імкнуліся падмяніць новай культурай. Але, як паказаў час, старыя традыцыі, хоць і ў прыкрытай форме, захоўваліся ў большасці беларускіх сямей. Заба-ранялася вянчацца, але вянчаліся, забаранялася хрысціць, але хрысцілі, высмейваліся народныя святы і абрады, але яны бытавалі ў народзе як на дзённая патрэба духоўнага жыцця чалавека.Сямейная абраднасць ахоплівае найбольш важныя вехі ў жыцці чала-века – нараджэнне, вяселле, провады ў войска, перасяленне ў новую хату, пахаванне і памінанне нябожчыка.Нараджэнне – гэта прынцыпова важная мяжа паміж працяглым і адказ-ным перыядам і часам далейшага зямнога існавання. Клопат аб будучым дзіцяці пачынаўся задоўга да яго нараджэння, ужо з вяселля. У структуры вясельных абрадаў нават існавалі спецыяльныя рытуальныя дзеянні, скіраваныя на ўзмацненне патэнцыялу маладых: іх садзілі на вывернуты кажух, або дзяжу, каб сям’я была вялікай і шчаслівай; багацце зычылі, абсы-паючы іх жытам ці пшаніцай.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 257Пры дзяльбе каравая прадстаўнікі роду маладой і маладога зычылі жаніху і нявесце:
Дарую вам ягнятка, каб праз год даждалі дзіцятка.
Дарую вам злата, каб дзяцей была поўная хата.
Дарую вам грошы, каб дзеці былі харошы.
Дарую медзі, каб дзеці былі, як мядзведзі.Былі ў нашых продкаў і свае сакрэты планавання полу будучага дзіцяці. Калі сям’я жадала хлопчыка, для надзейнасці, пад ложак маладым клалі нож ці сякеру («на сына»), калі хацелі дзяўчынку – люстэрка і грэбень («на дочку»).Нельга было зачынаць дзяцей у пост, лічылася, што ў гэтых дзяцей з цягам часу выяўляюцца фізічныя, псіхалагічныя і разумовыя паталогіі.Надзвычай адказным быў перыяд цяжарнасці. Існавала цэлая сістэма забаронаў, абмежаванняў і прадпісанняў. Старэйшыя людзі папярэджвалі: цяжарнай жанчыне нельга стрыгчы валасы, каб не ўкараціць розум дзіцяці; нельга было плясці, ці прасці, асабліва падчас свят, бо пупавіна можа абкруціцца вакол дзіцяці; нельга палохацца. Напрыклад, жанчына раска-зала, як пры пажары яе цяжарная суседка выбегла з хаты і ад страху, што гарыць яе хлеў, ухапілася за твар, а калі нарадзіўся хлопчык, то твар яго быў з чырвонай плямай.А ў царкве пад час набажэнства раілі станавіцца наперадзе, тады і дзіцяці заўсёды будзе шанаваць.Момант нараджэння трымалі ў тайне, бо лічылася, што прысутнасць пабочных людзей удвая падаўжае самі роды і значна павялічвае пакуты парадзіхі.У час родаў бабкі-павітухі прыкмячалі кожную дэталь, звязанную з момантам нараджэння дзіцяці, таму што ўсе яны зусім невыпадковыя, а ў пэўнай ступені лёсавызначальныя. Напрыклад, калі дзіця нараджалася тварам уніз, павітуха ўжо разумела, што яно доўга не пражыве; меркавалі, што жыццё будзе кароткім і ў дзяцей, якія адразу ж пасля нараджэння «не падалі голас». І наадварот, пашчасціць тым, хто нарадзіўся «у рубашцы».Шматлікія рытуальныя дзеянні былі скіраваны на праектаванне далей-шага лёсу дзіцяці. З гэтай нагоды бабка ніколі не прымала дзіця голымі рукамі, а прыкрывала іх саматканым палатном, каб паспрыяць багаццю нованароджанага. Пупавіну хлопчыку пераразалі на нажы, ці сякеры («каб імі добра валодаў»), на кавалачку хлеба; а дзяўчынцы пераразалі на грэбні, («каб добра прала»). Перавязку рабілі суровай ніткай або паскай цераблё-нага лёну, у якую ўпляталі валасы маці. Праз некалькі дзён пупавіну завязвалі ў вузельчык і клалі ў куфар. Калі ж дзіцяці спаўнялася тры гады, тады вузельчык даставалі і давалі малому развязаць яго («развязаць свой розум»).
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З нараджэннем дзіцяці звязаны такія абрады, як адведкі, калі сваякі і знаёмыя прыходзілі да бацькоў немаўляці, каб павіншаваць іх і раздзяліць радасць, падтрымаць маладых бацькоў словам, практычным навучаннем, альбо матэрыяльнай дапамогай.У в. Лаўстыкі, як паведаміла Соф’я Васільеўна Сацура (1945 г.н.), пры нараджэнні дзіцяці выбіралі бабулю, якая «бабіла» дзіця. «Кумы любыя, а баба суджана», – гавораць у гэтым мястэчку. Калі ішлі запрашаць бабулю, то абавязкова бралі з сабой хлеб і соль. Бабуля прыходзіла да немаўляці ў той дзень, калі яго з матуляй прывозлі з бальніцы, яна павінна была памыць дзіцятка і апрануць яго ў адзенне, прынесенае ёю самой. Раней гэта маглі быць адрэз палатна, сарочка, шапачка, пялёнкі, цяпер гэта можа быць камплект дзіцячага адзення, ручнічок бабуля таксама несла свой.Яна набірала са студні ваду, награвала яе ў печы і затым, наліўшы вады ў ночвы, кідала туды «святаянскія зёлкі» (зёлкі, якія збіраліся на Івана Купалу), а таксама галінку чартапалоху («каб нічога не баяўся»), лажыла на дно і медныя манеты («каб багатым быў»), кідала некалькі крышталікаў солі. Пры першым купанні дзіця трымалі тварам на захад.Калі купалі дзяўчынку, то ў ваду далівалі малако, каб была прыгожая і абавязкова аднакапеечную манету. Гэта павінна было паспрыяць таму, каб будучы менструальны цыкл праходзіў як мага лягчэй і карацей.Хлопчыку далівалі піва, каб ён быў дужым і адважным. У ночвы хлоп-чыку абавязкова клалі заручальны пярсцёнак бацькі. Гэта перасцерагала яго ад сурокаў, нагавораў і іншых вядзьмарскіх шкодаў. Ваду, у якой купалі хлопчыка, вылівалі пад ябланьку («каб багаты быў»), а ў якой купалі дзяўчынку – пад вішню («каб была прыгожай, краснай»). Памыўшы дзіцятка, бабулю частавалі абедам і падносілі ёй падарунак. Гэта мог быць адрэз на сукенку ці спадніцу і хустачка.Напярэдадні хрышчэння дзіцяці бацькі выбіралі кумоў – хросных бацьку і маці. Справа гэта лічылася даволі адказнай, бо людзі меркавалі, што духоўнае жыццё нованароджанага ў пэўнай ступені будзе нагадваць лёс хросных, а самі хросныя з моманту хрышчэння станавіліся духоўнамі бацькамі дзіцяці і самымі ганаровымі ўдзельнікамі ўсіх святкаванняў, звя-заных з жыццём хрэсніка. Кумамі маглі быць сваякі, пачынаючы з другога калена сваяцтва, добрыя знаёмыя ці проста суседзі. Каб запрасіць куму з кумам, да іх у хату таксама ішлі з хлебам і соллю, абгорнутым у ручнік, і лажылі на стол. І калі гэты чалавек быў здаровым, то ён не меў права адмовіць у запрашэнні. Пажадана, каб першым хрэснікам у хроснай маці быў хлопчык, а ў хроснага бацькі – дзяўчынка.Напярэдадні хрышчэння (дзень назначаўся ў царкве) бабуля абмывала дзіцятка яшчэ раз і апранала яго, загортвала ў пялёнкі, прынесеныя ёй жа. Спавітае дзіця абавязкова перавязваюць стужкай, калі хлопчык – блакітнага колеру, а дзяўчынку – чырвонага. Спавітае дзіця бабуля перадавала куме. 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 259Кумы тры разы абносілі дзіця вакол кутняга стала і адразу выходзілі з дому. Адбываецца гэты рытуал да прыходу гасцей, кумы, прыйшоўшы ў хату, пад-носяць падарункі для дзіцяці.У царкве пры хрышчэнні, калі гэта дзяўчынка, то трымае кум, а калі хлопчык – кума. Пасля хрышчэння кума апранае дзіця ў адзенне, прынесе-нае ёю.Пакуль кумы з дзіцём былі ў Божым храме, бацькі, бабуля і іншыя члены сям’і накрывалі сталы для святога застолля. У гэты ж час у хату збіраліся госці – род дзіцяці. Кожны з іх прыносіў для нованароджанага падарунакі: дзіцячае адзенне, цацкі, спальныя прыналежнасці і інш. І абавязкова што-небудзь да стала. Прыехаўшы з царквы, калі дзіця не спала, яго аддавалі маці, а калі спала, то лажылі ў калыску. Затым садзіліся за сталы, пры гэтым бабулю садзілі на куце.Першую чарку падымалі за новага прадстаўніка роду і яго імя, выказ-ваючы самыя розныя пажаданні: «Дай, Божа, каб наш Мікітка шчаслівы рос!», або «Дай, Божа, нашай Марынцы добрай долі!» і інш. У пажаданнях, якія адрасуюцца дзіцяці, абавязкова ўспамінаецца яго імя, таму што пасля хрышчэння дзіця набывае значэнне асобы ў сваім родзе і грамадзе.У час застолля да кумоў і бабулі падыходзілі бацькі дзіцяці і з пажаданнямі здароўя, словамі ўдзячнасці, дарылі падарункі куму, куме і бабулі, у адказ тыя таксама адорвалі бацькоў падарункамі са словамі пажадання здароўя, добрай долі і дабрабыту ў гэту сям’ю (па-вясковаму гэта называецца абмень-вацца падарункамі).У час застолля многа жартаў выказвалася ў адрас бацькоў, кумоў, бабулі. Асноўным момантам абрада хрысцін у гэты дзень было трэцяе застолле, на якім падавалі на стол «бабіну кашу». «Бабіна каша» – гэта рытуальная страва. Варыла такую кашу бабуля, якая «бабіла» дзіця. Кашу рабілі з прася-ных круп, да якіх абавязкова дабаўлялі мёд, масла, малако, яйкі і іншыя пра-дукты. Каша павінна быць «жоўценькая, як сонейка» і абавязкова смачнай, «каб усім спадабалася». Перад тым, як падаць страву, на кутнім стале засцілалі ручнік, запальвалі свечкі перад абразамі. Кашу выносяць тройчы, першая і другая падстаўныя і толькі трэцім разам падавалі кашу на стол тую, якую выпякала бабуля, каб злыя позіркі не змаглі паўздзейнічаць на лёс нованароджанага. Зверху каша ўпрыгожвалася цукеркамі, кветкамі. Дзяльба бабінай кашы – прыгожы і шумны рытуал. Распачынае яго кум. Ён падымае гаршчок угору і кажа: «А як будзем дзяліць кашу? Колькі бабіна каша стоіць?»Бабуля адказвае: «Мая каша вельмі хароша і прадаю яе толькі за грошы». Бабка абяцала, што хто больш дасць грошай, той і «паб’е кашу». Госці пачы-наюць гандлявацца, усё праходзіць у жартоўнай форме, кладуць рубель, а кажуць тысячу, кладуць пяць рублёў, а кажуць пяць тысяч. Але звычай такі, каб кум «пабіў кашу», таму ён стараецца завяршыць справу. Грошы 
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кладзе апошнім і тады ўжо б’е. Кашу б’е тройчы аб стол, засланы ручніком. З трэцяга разу гаршчок павінен раскалоцца, страва застацца цэлай. Гэты момант вельмі адказны. Кажуць, «калі каша раскінецца, дык і жыццё ў дзіцяці 
будзе няўдалым, а калі каша крэпкая, то і лёс і здароўе будзе добрым».Як толькі кум разбіваў гаршок з кашаю, чарапкамі пакрывалі галовы маладзіцам, у якіх доўгі час не нараджаюцца дзеці, ці дзяўчатам, якія доўгі час не выходзяць замуж. Затым баба рэзала сваю кашу на кавалачкі і раз-давала ўсім прысутным. У гэты ж час, калі госці атрымлівалі такі гасцінец, выказвалі шматлікія пажаданні ў адрас нованароджанага:

Дай Бог, каб наша дзіця
Было багата, як зямля,
Вясёла, як пчала,
Крэпка, як вада,
І красна, як вясна!
Няхай Бог дае
Шчаслівы лёс нашай Ганначцы!
А на бабіну кашу
Кладу грошы і трошкі аўса,
Каб у Ганулі
Расла вялікая каса.Пасля таго, як падзялілі кашу, бабу, куму і кума падымалі на табурэтках уверх і выносілі з хаты, патрабуючы, каб тыя частавалі гасцей. Раней кум і кума вялі ўсіх да сябе дадому, па другому кажучы, іх вязлі (цягнулі) на баране да іх хат, каб тыя частавалі сваёй гарэлкай. А ў цяперашні час усіх траіх садзяць ці на воз, ці ў сані і цягнуць у лаўку, дзе бабка і кумы купляюць гарэлку, пячэнне, цукеркі, каб пачаставаць гасцей. Вярнуўшыся назад на застолле, гавораць, што кумы і бабка частуюць цяпер сваёй гарэлкай.Хрысцінную абраднасць дапаўняюць прыпеўкі, прыгаворы, жарты, роз-ныя магічныя дзеянні і забабоны, што падкрэслівае яе, як добра распраца-ваны традыцыйны пласт нашай культурнай спадчыны:
Кумы любыя, а бабуля суджана.
Кум куму галубіць, а кума яго губіць.
Каго добра паважаюць, таго і ў кумы выбіраюць.
Дзетак узгадаваць – не курак пасклікаць.
Прыгажэй няма песні, як дзіцячы смех.
Сонейка цела, а дзіця душу грэе.
Што за кума, што з кумам гарэлкі не піла.З году ў год традыцыйныя абрады адбываюцца не так урачыста, не так яскрава, як гэта хацелася б. Старэйшае пакаленне з болем у душы глядзіць, 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 261як блытаюць тое, што набывалася пакаленнямі. І, пэўна таму апошнія гады вызначылася хваля да ўзмацнення і актывізацыі краязнаўчай дзейнасці. Выключная роля бібліятэкі ў захаванні дакументаванай культурнай спад-чыны і забеспячэнне яе выкарыстання грамадствам. Бібліятэка садзейнічае ўзнаўленню традыцый не толькі шляхам накаплення, захавання і прапа-ганды кніг. З поспехам гэтыя задачы вырашаюцца перш за ўсё праз развіццё абрадавых традыцый. З гэтай мэтай бібліятэка займаецца зборам і запісам народных песень, прыказак, прымавак, паданняў з характэрным для сваёй мясцовасці дыялектам. Для чытачоў праводзяцца конкурсы знаўцаў вуснай народнай творчасці, вечары беларускай абрадавай песні і народнай мудрасці з удзелам старэйшых жыхароў вёскі. Праводзіцца работа па абнаўленню і папулярызацыі народных свят і традыцый. Гэта і ўрокі спадчыны, гадзіны народных традыцый, інфармацыйныя лісты і паліцы. Разам з гэтым адбы-ваюцца дэсанты да носьбітаў з мэтай перадачы абрадавага пазнання малод-шаму пакаленню. Святлана  ГАНЧАРОВА
(в. Бяляеўка, Чачэрскі раён)

КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫ ФАЛЬКЛОР ЗАСОЖЖА 
ЧАЧЭРСКАГА РАЁНАКожны народ мае свае адметныя рысы, якія адрозніваюць яго ад іншых народаў. Гэтая адметнасць перш за ўсё праяўляецца ў фальклоры, які па праву лічыцца люстэркам жыцця любой нацыі.Тэрмін «фальклор» у перакладзе адзначае «народная мудрасць». І гэта, сапраўды так, бо ў кожным народным творы мы бачым гэтую высакарод-ную мудрасць, агульны, народны погляд на сусвет і чалавека. Гэтыя творы з’яўляюцца каштоўнай спадчынай, якую нам патрэбна захаваць і зберагчы.Наша Чачэршчына мае багатую традыцыйную культуру. Асаблівую цікавасць выклікае каляндарна-абрадавая творчасць.Каляндарна-абрадавая творчасць нашых продкаў ахоплівае сабой асноўныя сферы быцця і працоўнай дзейнасці чалавека. Земляробчы калян-дар мае чатыры цыклы. У адпавенасці з гэтым гадавыя святы падзяляюцца на зімовыя, веснавыя, летнія і асеннія.Самымі вялікімі святамі на Чачэршчыне спрадвеку лічыліся Благавеш-чанне, Вялікдзень («Паска»), Тройца («Троіца»), «Ражаство» («Раздво»).БЛАГАВЕШЧАННЕ святкуецца заўсёды 7 красавіка. У гэты дзень нельга было працаваць. Старыя людзі кажуць, што ў гэты дзень «нават птушачка гнязда не ў’е, а красна дзевіца касу не пляце».Абавязковым рытуалам лічылася запальваць агні. У кожнай вёсцы свят-кавалі не аднолькава. Напрыклад, у в. Бяляеўка на перакрыжаваннях 
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спальваліся драўляныя колы. У вёсках Рудня-Барталамееўка, Залессе, Валосавічы людзі збіраліся каля рэчкі. Жанчыны спявалі песні-вяснянкі:

На рэчачцы, на быстранькай,
На кладачцы на гібенькай,
Там малодка бель бяліла…
(Зап. у 2000 г. ад жыхаркі в. Бяляеўка 
Таццяны Ільінічны Марозавай, 1922 г.н.)Спявалі таксама «Благаславі, маці, вясну гукаці, цёплага лета сустракаці…».Дзеці гулялі ў розныя гульні. Моладзь вадзіла карагоды. Старыя палілі вогнішчы (ля рэчышча), а вечарам усе збіраліся і ўрачыста пускалі драўлянае пылаючае кола па рацэ.ВЯЛІКАДНЮ папярэднічае ВЕРБНАЯ НЯДЗЕЛЯ. І цяпер яшчэ жанчыны нашага раёна ў Вербную нядзелю ідуць у царкву, нясучы галінкі вярбы, дзе святы айцец праводзіць абрад асвячэння. Дома гэтымі галінкамі старэйшы мужчына ў сям’і (звычайна – дзед) «біў» унукаў, прыгаворваючы:
Слухай мамку, слухай татку,
Слухай бабу, слухай дзеда,
Каб здаровенькім ты быў,
Каб родных ты ўсіх любіў.Гэтай асвечанай вербнай галінкай выганяюць першы раз на пашу карову. Гаспадыня «б’е» вярбой карову і прыгаворвае:
Ганю сваю кароўку запасаці.
Вярбовым пруцікам справаджаці,
На расу не збітую,
На траву не з’етую.
Пасвісь, мая кароўка, напасайся,
Вечарам дамой вяртайся.
(Зап. у 2000 г. ад жыхаркі в. Бяляеўка 
Таццяны Ільінічны Марозавай, 1922 г.н.)За тыдзень да Вялікадня пачынаецца падрыхтоўка да свята. Усё вычы-шчаецца, вымываецца. На вясновае сонейка выношваюцца коўдры, падушкі.У Чысты чацвер людзі, яшчэ да таго, як узыдзе сонца, мыюцца ў лазні, яшчэ раз мыюць падлогу, вешаюць ручнікі, засцілаюць стол абрусам.У в. Бяляеўка існуе павер’е, што калі памыешся ў Чысты чацвер, ты змыеш усе грахі за год. У царкве ў час абеду пачынаецца служэнне. Адбываецца падняцце «плашчаніцы», якая павінна стаяць да Ушэсця (6 тыдняў).



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 263У Вялікую пятніцу перад Вялікаднём абавязкова ў кожнай хаце рыхтавалі посныя стравы з алеем, агуркамі, цыбуляй, часнаком, капустай, бульбай. Старыя, навогул, нічога ў гэты дзень і ў наступны, у Вялікую суботу, не елі, не пілі.У Вялікую суботу пачынаюць рыхтавацца да ўсяночнай, пяклі пірагі, аладкі, фарбавалі яйкі, рыхтавалі смажаніну, затым ідуць на «ўсяночную», беручы пірагі, некалькі яек для асвячэння.У нядзелю ўсе апранаюць самае найлепшае, садзяцца за святочны стол, дзе абавязкова павінны ляжаць асвечаны пірог і яйкі. Спачатку з’ядаюць кавалак яйка, затым пірага. Дзяўчынкі з самага ранка бяруць фарбаванае яйка ў рукі і мыюць ім твар, каб быць прыгожымі. Дзеці і дарослыя ў гэты дзень гулялі ў «біткі». Малыя з кошыкам або торбачкай ішлі па хатах, каб атрымаць кавалак пірага і яйка. Раней яйка і кавалак пірага давалі толькі тым, хто да свята зрабіў штосьці добрае, дапамог у чымсьці.Пасля абеду ўсе выходзяць на вуліцу. Дзеці гуляюць у традыцыйныя гульні «Краскі», «Жмуркі», жанчыны спявалі, вадзілі карагоды. Ваджэнне карагодаў на Чачэршчыне было прыгожым і высакародным. У карагодзе былі і малыя, і маладыя, і старыя.Засожжа захавала да гэтага часу карагоды «Вой, лю-лі», «На Вялікадня, на вялікі дзень». І сёння яшчэ нашы бабулі становяцца ў карагод і спя -ваюць:
На Вялікадня, на вялікі дзень,
Эй, ліва-лю-лі, на вялікі дзень.
Вы, зарэчане, ды пераедзьце к нам.
Эй, ліва-лю-лі, ды пераедзьце к нам.
Пераедзьце к нам, ды патаргуйце ў нас.
Эй, ліва-лю-лі, ды патаргуйце ў нас.
***
На Вялікадзень, дай на Вялікадня,
Вой, лю-лі, вой лю-лі дай на Вялікадня.
Прынясу табе, татка, дай тры радасці,
Вой, лю-лі, вой лю-лі дай тры радасці.
Тры радасці, дай тры вясёласці,
Вой, лю-лі, вой лю-лі дай тры вясёласці.
(Зап. у 2000 г. ад Т. К. Хрысцінай)Свята ладзіцца тры дні. У гэтыя дні пры сустрэчы ўсе вітаюцца «Хрыстос уваскрэс!» і адказваюць на прывітанне «Ваісціну ўваскрэс!». Кума ідзе да кумы з пачастункамі. Пры гэтым ідзе не тая кума, якая хрысціла, а тая, у якой хрысцілі дзяцей.У наступную нядзелю на Чачэршчыне зноў адзначаюць свята – ФАМІНУ ПАСКУ. У суботу пякуць пірагі, фарбуюць яйкі.
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Кажуць, што жыла калісці жанчына, якая не паверыла ў васкрашэнне Ісуса Хрыста. І толькі праз тыдзень яна паверыла, і стала святкаваць. Вось таму ў гэты дзень таксама «хрыстосаюцца», дзеляцца пачастункамі – яйкамі і пірагамі і кажуць: «Госпадзі ўваскрос, Фама паску нясе». У аўторак пасля Фаміной паскі па Чачэршчыне правяць РАДАЎНІЦУ РАДАНІЦУ . Гэта Вялікдзень для памерлых, дзень памінання. Усе загадзя чысцяць пахаванні, прыбіраюць іх, абсыпаюць абавязкова жоўтым пяском, ставяць кветкі, са дзяць «качанчыкі» – кветкі для памерлых, вешаюць на крыж ручнікі альбо стужкі. Раніцай пачынаюць на могілкі ісці людзі з пірагом, яйкамі, іншай ежай.Пахаванні засцілаюцца прыгожымі абрусамі, акрапляюцца асвенчанай вадой. Абавязковым лічыцца качанне фарбаванага яйка на ўскрыж па паха-вальным насыпу. Другое яйка разразаецца і кладзецца на абодва бакі крыжа. Трэцяе яйка ядуць тыя, хто прыйшоў на могілкі. Рэшткі ежы, якія прыно-сяць з могілак, аддаюцца жывёле, а абрусы на другі дзень мыюць («прапу-скаюць праз ваду»).Праз шэсць тыдняў святкавалі УШЭСЦЕ. Людзі апраналіся па-святочнаму, пасля абеду бралі абрусы, ежу: хлеб, сала, яйкі. Збіраліся ў гурт, сярод якога абавязкова быў гарманіст, і ішлі ў поле да «палосак».Каля кожнай палоскі расцілалі абрусы, частаваліся, затым пелі пад гармонік і вярталіся да дому. Гуртоў было некалькі. Калісьці на полі спявалі песні-вяснянкі:

Вясна мая, вясняначка,
Дзе ж твая дочка Вулляначка.
Вулляначка пагнала быську на раначкі,
А кароўку на дуброўку.
Пасе авечак каля рэчачкі.
(Зап. ад Т. І. Марозавай)Калі вярталіся, спявалі летнія песні, напрыклад:
Пасею гурочкі, нізка над вадою.
Сама буду паліваці дробнаю слязою.
Расціце, гурочкі, у чатыры лісточкі,
Не бачыла міленькага чатыры гадочкі.
(Зап. ад Т. К. Хрысцінай, 1926 г.н.)Такое ж вялікае свята, як Вялікдзень – ТРОЙЦА (ТРОІЦА). Яно святкуецца праз 7 тыдняў пасля Вялікадня. Гэта першае летняе свята. Яго таксама ў нашым краі святкуюць тры дні. Як перад Вілікаднём, так і перад Тройцай ўсе вымываюць, вычышваюць, загадзя рухтуюць зялёныя галінкі клёну («маю»). У суботу, калі ўжо ўсё вычышчана, галінкамі клёну прыбіраюць хату: сцены, дзверы, вокны, а тасама двор: вароты, хату звонку. Галінкі 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 265клёну не выкідваюць, а зберагаюць, каб пакласці ў капец, калі зарываюць бульбу, бо тады мышы не пашкодзяць яе.Страву ў гэтыя тры дні рыхтавалі добрую. Абавязковымі былі бліны са скваркамі, смажанінай. І цяпер маладыя жанчыны па традыцыі на Тройцу пякуць бліны. У гэтыя тры дні людзі фізічна не працавалі, але, збіраць шчаўе, першыя суніцы не было забаронай і таму людзі хадзілі за «дабычай». А пасля абеду ў в. Валосавічы, Рудня-Барталамееўская ставілі на вуліцы сталы, лаўкі, неслі ежу, грушавы або чарнічны адвар (безалкагольнае піццё). За сталы садзіліся ўсе: і дзеці, і дарослыя. Пасля жанчыны спявалі, мужчыны вялі свае размовы, а дзеці гулялі ў розныя гульні.Адразу пасля Троіцы пачыналася ГРАНАЯ НЯДЗЕЛЯ (тыдзень). Праца-ваць на зямлі нельга было. Жанчыны, дзяўчаты вечарамі збіраліся разам і спявалі:
На Граной нядзелі, на крывой бярозе,
Русалкі сядзелі, жалкі песні пелі.
Дзвечкі-сястрыцы, падайце вадзіцы,
Падайце вадзіцы, душу прамачыці.
(Зап. ад Т. І. Марозавай,1922 г.н.)ІВАНА КУПАЛА – самае прыгожае свята нашага краю, хаця ноч перад Купалам (з 6 на 7 ліпеня) лічылася вядзьмарскай. Але ў тую ноч цвіце папараць-кветка, якую ахоўваюць ведзьмы. Кажуць, што папараць-кветка мае цудадзейную сілу. Той, хто яе знойдзе, будзе самым шчаслівым чалаве-кам: ён пачне разумець мову дрэў, жывёл, птушак. І яшчэ ў купальскую ноч хлопцы і дзяўчаты парамі пераскокваюць праз вогнішча. Калі рукі не разнімуць, то будуць у пары. Дзяўчаты пускаюць па вадзе вянкі і спяваюць:
Як сарву я ружы кветку
Ды пушчу на воду:
– Плыві, плыві, ружы кветка
Да самога броду.
Плыла, плыла ружы кветка
Ды стала круціцца.
Выйшла маці ваду браці
Ды стала дзівіцца:
– Што ж ты, мая ружы кветка,
На вадзе завяла?
Відаць, доўга ты, дзіцятка,
На вадзе ляжала.
***
У купальны, у дзянёк раненька ўставала.
Я вяночак суджанаму па вадзе пускала.
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Плыве, плыве, мой вяночак,
К беражку прыплывае.
Там мой мілы, суджаны мой мяне дажыдае.Добрая прыкмета была ў тым, калі вянок паплыве, а не прыб’ецца да берага. Гэтыя вянкі дзяўчаты загадзя рабілі з паскадні (трава, якая расла ў ільну або з трыпутніку). На ноч (перад купальскай ноччу) гэтыя вянкі клалі пад галаву і казалі:
Трыпутнік, трыпутнік,
Ты расцеш паўз дарогу,
Бачыш старога, малога,
Укажы мне мілога.7 ліпеня на досвітку ішлі купацца. Лічылася, што купальская вада вало-дае чарадзейнымі лекавымі ўласцівасцямі, бо па павер’ю на зары сонца купаецца ў вадзе.12 ліпеня, на ПЯТРО, дзяўчаты «куміліся». «Кума» павінна была дапама-гаць цэлы год сваёй куме ва ўсіх справах. Звычайна «кумамі» былі сяброўкі. Кумленне праходзіла ў гурце. Абавязкова на кумленне прыносілі хлеб, яечню, чарнічную ваду. Кума сама выбірала сабе сяброўку-куму. Адказваць было нельга, нават калі кума была не даспадобы.На ІЛЛЮ (2 жніўня) забаранялася купацца ў рэчцы, возеры. З гэтага дня, увогуле, купацца ўжо было нельга. Лічылася, што вада з гэтага часу прыносіць толькі хваробы і страчвае цудадзейную сілу.14 жніўня свецяць у царкве мак. Таму і свята атрымала назву МАКАЎЕ.Гэта ўжо ў наш час мак набыў непрыгожае прымяненне, а раней ён не лічыўся наркатычным сродкам. Зярняткі маку дабаўлялі ў печыва, каб булкі або аладкі былі смачнымі. Трэба яшчэ сказаць, што мак вельмі прыгожая кветка. Палісаднікі раней палымнелі ад маку, але ніхто не здагадваўся пры-мяняць гэтую прыгожасць як атруту.19 жніўня на Чачэршчыне святкуюць ЯБЛЫЧНЫ СПАС. На гэты раз, вядома, асвячаюць у царкве яблыкі. Старэйшыя людзі і цяпер яшчэ да Спаса яблыка ў рот не бяруць. Да Яблычнага Спасу рыхтуюць смачныя стравы – кулага з яблык, гарбузовая каша, кампот (узвар) з яблык, параць ў чугуне фасоль, кукурузу. Пасля абеду ўсё выстаўляецца на стол. Кладуць гаспадыні яшчэ і агуркі, і памідоры, і ставяць абавязкова ліпавы мёд. Перад тым, як сесці за такі багаты стол, гаспадыня чытае малітву «Ойча наш» і кажа, звяр-таючыся да іконы:
«Дзякуй, Спас, што ўсё ёсць у нас».Ужо само слова «спас» азначае, што Гасподзь дапамагае чалавеку падрых-тавацца да зімы, спасае яго ад голаду.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 267Вяршыняй гаспадарчай дзейнасці на Чачэршчыне было жніво. Да жніва рыхтаваліся ў кожнай вёсцы. Загадзя людзі абмяркоўвалі, хто з жанчыны (Засожжа) зажне першы сноп. Яна павінна была быць прыкладам ва ўсім: быць працалюбівай, стараннай, добразычлівай, сціплай, акуратнай. Абра-ная жняя прыгожа (па-святочнаму) апраналася, брала ў руку чысцюткую белую тканіну і абматвала ёю серп. У другой руцэ на ручніку яна несла хлеб і соль. Жняя ішла ўперадзе, а за ёй астатнія жанкі – жнеі. На полі чыталі «Ойча наш», а пасля гэтага выбраная жняя зажынала. Усе глядзелі, як зажынаўся першы сноп. Яго абвязвалі чырвонай стужкай. Пасля працы яго неслі ў хату галоўнай жняі, ставілі ў куце. Сноп стаяў там цэлы год. У дзень зажынак, вечарам, дазвалялася вадзіць карагоды, спяваць, танцаваць. Танцавалі «Польку», «На рэчаньку», «Падыспань», «Сербіянку», «Кракавяк», «Вальс», «Базар», «Каробачку».Спявалі песні, сярод якіх была цудоўная песня «Ой там, на гарэ»:
Ой там, на гарэ,
Шаўковай траве,
Там хадзілі, там гулялі
Пару сізых галубей.
Адкуль узяўся ахотнік-стралец.
Узяў, разлучыў пару сізых галубей.
Галубку забіў, галубка злавіў,
Прынёс дамой, пусціў далой.
Насыпаў пшанца ў паўкаленца,
Паставіў вады ў чатыры рады.
А мой галубок вадзіцы не п’е,
Вадзіцы не п’е, зярнят не клюе,
На круту гару ўсё плакаць ідзе.У час жніва самай папулярнай была песня «Закацісь ты, жаркае сонца».
Закацісь, закацісь, во жаркае сонца,
Ты за лесу, за лясок.
Ой, ці чула ж ты, мая мамачка,
Як я цябе гукала.
Лес высокенькі,
Голас дробненькі,
Ён да мамкі не дайшоў.
(Зап. ад Анастасіі Іванаўны Шыцікавай, 1927 г.н.)У песнях адлюстроўваецца цяжкасць працы.
На што ж ты мяне, мая мамачка,
Няшчасную радзіла,
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Няшчасную радзіла,
Горку долю ўдзяліла?
(Зап. ад Т. К. Хрысцінай, 1926 г.н.)Заканчваўся летні каляндар ПЕРШАЙ ПРАЧЫСТАЙ (28 жніўня). У в. Каменка ў гэты дзень пачыналі капаць бульбу. Бульба павінна быць выка пана да Другой Прачыстай (14 верасня). Камянцы лічылі, што гэты тэрмін самы спрыяльны для збору ўраджая «другога хлеба». Наогул, з гэтага дня ўсе пачынаюць збіраць ўраджай з палёў і агародаў.
Прайшла Прачыста – усё поле чыста.
(Зап. ад Кацярыны Маркаўны Асіпцовай, 1926 г.н.)Пасля Прачыстай абавязкова сеюцца азімыя.Асенні абрадавы каляндар пачынаўся ЎЗДЗВІЖАННЕМ (27 верасня). Праваслаўнымі вернікамі ў гэты дзень ушаноўваецца крыж, на якім быў распяты Ісус Хрыстос.Да гэтага часу жыта павінна быць ўжо ў гумне («З палёў усё «здзвігнута»). У гэты дзень па павер’ю маіх землякоў, усе гады – вужы, змеі, яшчаркі – здзвігаліся да сваіх нор на зімоўку. На Здзвіжанне хадзіць у лес забара-няецца.14 кастрычніка на Чачэршчыне святкуюць ПАКРОЎ. Да гэтага часу заканч-ваюцца ўсе сельскагаспадарчыя работы. Лічылася абавязковым рытуалам к гэтаму дню зарэзаць ("на кроў") хатнюю птушку і зрабіць з яе страву:
Прышоў Пакроў – рэж на кроў.
(Зап. ад Варвары Паўлаўны Герашчанка, 1924 г.н.)Лічылася, якое надвор’е на Пакроў («Пакровы»), такое будзе ўсю зіму да вясны. Калі снег не выпаў, то яго яшчэ два тыдні не будзе.21 лістапада на Чачэршчыне святкуюць МІХАЙЛА.Дзень святога Міхайла прыходзіў тады, калі ўжо ўсе справы пароблены. Міхайла – прыстольнае свята ў в. Каменка. Да яго рыхтаваліся, як да Вялікадня. Увечары нанімалі музыку, танцавалі, весяліліся. Абявязкова ў гэты дзень пяклі бліны, рабілі яечню, «прежанку» (смажаніну).Калі на Міхайлу ляжаў снег, то і на Вялікдзень ён будзе таксама ляжаць. Менавіта з гэтага свята пачынаецца ПІЛІПАЎКА (Піліпаўскі пост), якая пра-цягваецца да самых Каляд.З Піліпаўкі пачынаецца зімовы абрадавы каляндар. Піліпаўка – любімая пара года для дзяцей. Бабуля і дзядуля маюць больш вольнага часу і не ску-пяцца на казкі для сваіх унукаў. У Піліпаўку жанчыны ткалі, вышывалі. Мужчыны габлявалі, бандарнічалі. Дзень у Піліпаўку кароткі, а ноч доўгая.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 269У суботу на трэцім тыдні пасля Пакроваў адзначаюцца РАДЗІЦЕЛІ (ДЗЯДЫ).«Радзіцелі» – своеасаблівы абрад ушанавання памёршых суродзічаў. У гэты дзень душы продкаў (па народнаму ўяўленню) злятаюць на зямлю, каб даведацца, як жывуць нашчадкі, як яны захоўваюць радаводныя звычаі. Таму ўжо ў пятніцу прыбіраецца, вымываецца ў хаце. Калі збіраецца ўся сям’я дадому, ставіцца свечка, старэйшы ў сям’і чытае малітву, на стол ста-вяцца абавязкова посныя стравы. Абавязковымі лічыцца канун – хлеб з мёдам і вадой, гарачы посны боршч або расольнік. За стол усе садзяцца ціха, без запрашэння. Кожны павінен спачатку палажыць на асобную талерку крышку кануну, затым сам тры разы яго паспытаць. Невялічкая частка ўсялякай ежы таксама кладзецца на талерку, а затым ужо спажы-ваецца чалавекам. Кожны, калі кладзе страву ў талерку, павінен сказаць: «Святыя радзіцелі, хадзіце к нам абедаць».МІКОЛА (19 снежня) – першае зімовае абрадавае свята ў нашым краі. Гэта прыстольнае свята в. Бяляеўка, Валосавічы. У гэтых вёсках раней ладзіліся танцы, туды збіралася моладзь з некалькіх вёсак.Вельмі цікавым быў і застаецца абрад «Ваджэння свячы» ў Засожжы. У кожнай вёсцы ён мае нязначныя адрозненні, але, у асноўным, складаецца з наступнага: вечарам 18 снежня людзі збіраюцца і ідуць у хату да таго чалавека, у якога на покуце стаіць Свяча. Кожны з іх нясе падарунак: грошы, тканіну, ручнікі, насоўкі. Падарункі кладуцца каля Свячы (і іконы з выявай святога Міколы). У вёсках Валосавічы, Рудня-Барталамееўка, Каменка Свяча (Ікона) стаіць на стале на покуце. Стол засланы прыгожым тканым абрусам, на ім ляжыць ручнік, выкананы ў традыцыйным стылі (чырвона-белым). У в. Бяляеўка на Свячу (падстаўку са свечкай) шыюць з тканіны ляльку (адзенне) ў прыгожым адзенні.У в. Бяляеўка Свяча – гэта свечка. Пад яе робяць падстаўку, шыюць аддзене. Падарункі кладуць пад ляльку. Гэтыя падарункі можна браць для тых, хто захварэў. Лічыцца, што гэтыя падарункі – добры паратунак. Паклаўшы падарункі, людзі чытаюць малітву, садзяцца за стол, на які ста-вяцца посныя стравы.На Міколу раніцай людзі зноў збіраюцца ў той хаце, дзе стаіць Свяча, чыта-юць малітву. Чытаюць малітву і ідуць да наступнай хаты, куды пераносіцца ікона. Са свячой звычайна ідзе ўдава, за ёй ідзе ўся грамада, наперадзе жан-чына засцілае жытнёвай саломай шлях. Свяча стаіць у гаспадара цэлы год.З 7 па 9 студзеня на Чачэршчыне люд святкуе РАЖАСТВО ХРЫСТОВА («РАЗДВО»).Гэта самае вялікае свята, такое, як Вялікдзень і Тройца. Да яго рых-туюцца, як і да Вялікадня. Усё вычышчаецца, вымываецца, чыстым завеш-ваецца, засцілаецца ўсё ў хаце. Стравы рыхтаваліся скаромныя: смажаніна, выпечка. Абавязковы сімвал свята – семя сланечніку і гарбуза, лясныя арэхі. 
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Раніцай, калі дзеці ўстаюць з ложку, бабуля, дзед або маці сыпле на падлогу семя, высока паднімаючы руку і кажа: «Каб так скакалі нашы дзіцяткі, і казляткі, і жарабяткі» (зап. ад Кацярыны Маркаўны Асіпцовай, в. Каменка).Дзеці хуценька падбіралі семя. Шчасліўчыкам лічыўся той, хто назбірае больш семя або арэхаў.З гэтага свята пачынаюцца Каляды. «Прыйдуць Каляды – усе людзі рады», – кажуць у народзе, бо ў Каляды забараняецца вечарам працаваць.13 студзеня ў нашым краі ШЧОДРЫ ВЕЧАР.Усе гаспадыні прыбіраюць ў хаце і чакаюць гасцей. Госці – групы дарос-лых і дзяцей – прыбіраюцца ў адзенне цыган і ідуць шчадраваць. Перад домам яны спяваюць песні-шчадроўкі:

Шчадрую, шчадрую,
Сала ў клеці чую.
Дай паласу, бацьку панясу.
Бацька будзе есці і вусамі трэсці,
Барадой ківаці і вас успамінаці.
(Зап. ад Таццяны Ільінічны Марозавай, 1922 г.н.)

Ой, у лузе, лузе салавей засвістаў.
Святы вечар ай добрым людзям.
Салавей засвістаў,
Братцаў пабуджаў.
Святы вечар, ай добрым людзям.
Братцы, уставайце,
Коней сядлайце,
Святы вечар, ай добрым людзям.
Коней сядлайце,
З двара з’яжджайце,
Святы вечар, ай добрым людзям.
З двара з’яжджайце,
Урагоў пабяджайце,
Святы вечар, ай добрым людзям.
(Зап. ад Т. К. Хрысцінай)14 студзеня – ВАСІЛЛЕ (СТАРЫ НОВЫ ГОД).Гэта прыстольнае свята ў в. Рудня-Барталамееўская. Раней ладзіліся танцы, наймалі музыку. Цяпер у вёсцы мала моладзі, але людзі па-ранейшаму рыхтуюць святочную ежу, перад святам прыбіраюць усё.19 студзеня – ХРЫШЧЭННЕ.Хрышчэнне адзначае, што Каляды ўжо адыходзяць. «Хрышчэнне – Каля-дам прашчэнне» – да гэтай пары кажуць старыя. 18 студзеня, калі ўжо ўсё прыбрана, вычышчана, ставяцца крыжыкі крэйдай па ўсіх дзвярах. Малыя дзеці разам з старэйшымі падыходзяць да варот з кіем. Дзеці б’юць кіем па 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 271варотах тры разы, прыгаворваючы: «Мароз, мароз, хадзі к нам гушчу есці, летам не бывай, чвякоў (?) не збівай, а то будзем палкай біць».Затым усе садзяцца за стол есці гушчу (пярловую або аўсяную кашу з цукрам).19 студзеня ўсе адпачывалі, рыхтаваліся да працы вечарамі: ткацтва, вышыўкі, вязання, габлявання.Святкуюць на нашай зямлі СТРЭЧАННЕ (15 лютага).Па народнаму павер’ю ў гэты дзень страчаюцца зіма з вясной і цыган шубу прадае. У гэты дзень людзі выходзяць на вуліцу, каб сонца «пацала-вала» іх, бо тады ўсе будуць здаровыя, прыгожыя.За тыдзень да Вялікага паста (пост перад Вялікаднём праходзіць на пра-цягу 7 тыдняў) святкуецца МАСЛЕНКА (МАСЛЕНІЦА).Раней, як і цяпер пяклі бліны, моладзь збіралася разам, ладзілі гульні. Вось толькі слупа з пеўнем раней не было. Гэта ўжо запазычанае.Масленкай заканчваўся зімовы абрадавы каляндар.Трэба адзначыць, што ў нашай мясцовасці адзначаюць яшчэ ВАРВАРЫ (17 снежня), КАЗАНСКУЮ (4 лістапада), САВУ (18 снежня), ГАННЫ (22 снежня), САРАКІ (22 сакавіка).Пра гэытя святы кажуць:«Прыйшлі Варвары, палавіну ночы адабралі»;Святы Мікола (19 жніўня) раіць: «Рабі лепш на мяне, чым на майго бацьку»;«Ганны ўпартыя, калі працуеш, не шануеш яе, яна абавязкова адпомсціць»;«На Саракі пайшоў снег да ракі».На Саракі пяклі галушкі (выпечкі – 40 штук) у выглядзе птушак. Дзецям рабілі арэлі і яны маглі гушкацца цэлымі днямі.Увогуле, Чачэрскі народ зберагае сваю даўніну, захоўвае абрадавы калян-дар дзеля будучыні роднага краю.
Наталля  МАЛАКОВІЧ

(г.п. Акцябрскі, Гомельская вобласць)

ТРАДЫЦЫІ І САКРЭТЫ ВЫХАВАННЯ СЯМ’І МАЛАКОВІЧКалі нараджаецца чалавек, разам з вялізным светам, разам з жыццём ён набывае сям’ю. Нарадзіцца ў сям’і, дзе цябе шануюць і любяць, гэта велі-зарнае шчасце. Мне пашчасцілася нарадзіцца ў шматдзетнай сям’і, у якой мае бацькі, Ганна Аляксееўна і Уладзімір Пятровіч, выхоўвалі пяцёра дзя-цей, чатыры дачкі і аднаго сына. Мой муж Уладзімір Іванавіч, ураджэнец г.п. Акцябрскі, таксама са шматдзетнай сям’і. Яго маці, Любоў Адамаўна і бацька Іван Рыгоравіч, гадавалі траіх сыноў і дзвюх дачок.
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Сям’я Малаковіч, як і ў нашых бацькоў, вялікая, выхоўваем дваіх сыноў і дваіх дачок. Наша жыццё адначасова цудоўнае і складанае, і яго трэба ства-раць сваімі рукамі. Шчасце некалькіх сэрцаў складаецца з маленькіх праменьчыкаў дабрыні, узаемапавагі, узаемаразумення, падтрымкі, твор-часці, натхнення і ўменні ствараць у будні святы для родных і блізкіх. Вялікая сям’я – сузор’е талентаў. Перадача асноў выхавання паміж пака-леннямі адбываецца паводле прынцыпу: рабі, як я. З малых гадоў дзяцей прывучаем да працы, супрацоўніцтву з бацькамі, дапамозе родным і блізкім, сяброўству і адзінству.Гаспадар сям’і, Уладзімір Іванавіч, у маладосці сам вязаў пруткамі камізэлькі і світары, спрабаваў вышываць крыжыкам невялікія пано, плёў макрамэ і снасці для рыбалкі. Ад свайго бацькі Івана Рыгоравіча навучыўся плесці з лазы кошыкі і лапці, будаваць драўляныя хаты, складаць печы і іншым гаспадарчым справам, нават даіць казу і карову.Маці, Наталля Уладзіміраўна, у дзяцінстве са сваімі сёстрамі прыязджала з Кубані на Радзіму сваіх бацькоў да бабулі Алены ў беларускую вёсачку. Яна нас вучыла кіраваць сахою, жаць жыта сярпамі, баранаваць, малаціць зерне цапом і пранікам, малоць жыта на жорнах, правейваць сітам на вятру семя ад пылу і прымясей, мыць бялізну ў начоўках, прасці кудзелю, прасаваць бялізну качалкай і старадаўнім прасам з вугалькамі, вязаць пруткамі і круч-ком, гатаваць смачную беларускую ежу ў печы, збіваць масла ў маслабойцы, выпякаць хатні хлеб і інш. Нават мы, чацвёра сястрычак, дапамагалі дзядулі Аляксею пілаваць, секчы і складаць дровы, бо дзядуля быў інвалідам і ветэ-ранам Вялікай Айчыннай вайны. Яму ў шпіталі ампутавалі нагу і прыхо-дзілася працаваць па гаспадарцы з пратэзам. Таму яму вельмі неабходна была наша дапамога.Пра бабуліны справы зараз мы можам толькі размаўляць са сваімі дзець мі і паказаць у музеях старадаўнія прылады працы. Некаторыя пры-лады і вышываныя, тканыя, плеценыя вырабы, паясы, карункі, сурвэткі, наміткі, фартухі і нават вясельная сукенка маёй матулі захоўваюцца ў нашай сям’і, як рэліквіі нашых продкаў.У вялікіх працавітых сем’ях і дзеці вырастаюць працавітымі і дружнымі. «Якое дрэва, такі клін, які бацька, такі сын». Развіваць самастойнасць і пачуццё адказнасці з самага ранняга ўзросту – асноўная мэта нашага сямейнага выхавання. Калі дзіця хоча даведацца, што такое агонь, трэба асцярожна даць дакрануцца да запалкі, каб задаволіць дапытлівасць маленькага чамучкі, пакратаць пальчыкам вострыя прадметы, каб ведаць, што імі можна параніцца, даць уволю нацешыцца гукам ірвання газет, каб у дашкольным узросце не было жадання ірваць кнігі, даваць правільныя адказы на чамучкіны пытанні.Нашы дзеці з маленства прывучаліся валодаць нажом, нажніцамі, іголкамі, кручком і пруткамі, і былі з імі ў самых, што ні на ёсць блізкіх 



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 273адносінах. Усе чацвёра дзетак – Яраслаў, Ганулька, Максім і Кацярынка – умеюць вязаць і вышываць. Гэты від творчасці мы, бацькі, перанялі ў сваю чаргу ад сваіх бабуль, матуль і зараз перадаем сваім дзеткам.Старэйшы сын Яраслаў, калі вучыўся ў малодшых класах, дэманстраваў сваю асабістую выставу па вязанню кручком і вышыўцы крыжыкам у доме дзіцячай творчасці. Максім вышыў сабе сумку з беларускім арнаментам і іншыя рэчы, стварае цікавыя творчыя вырабы ў розных тэхніках выка-нання.Дачушкі вышываюць і вяжуць сурвэткі, пано, лялькі, цацкі, сумачкі, суве-ніры, падарункі для сяброў, родных і блізкіх. Нашы дзеці наведваюць твор-чыя майстэрні дома рамёстваў, дзе працуе матуля, і з задавальненнем дэманструюць свае ўмельствы на раённых, абласных і рэспубліканскіх выставах, конкурсах і фестывалях.Чым больш сваіх сіл і ўвагі бацькі ўклалі ў дзіця, тым больш верагоднасці, што ён вырасце прыстойным чалавекам.Традыцыйная культура беларусаў існавала і развівалася ў межах сям’і, роду, вясковай абшчыны. З першых дзён жыцця дзіцяці ішло паступовае, нязмушанае і адпаведнае ўзросту ўвядзенне фальклорна-этнаграфічнага выхавання. Безумоўна, казка – скарбніца мудрасці, у кожнай з іх дабро пера-магае зло. Бацькі стараліся перадаць дзецям усё лепшае, увесь свой жыц-цёвы вопыт, свае веды, уменні.Яшчэ з дзяцінства, мне запамятаваліся прыпеўкі, прымаўкі, казкі, лічылкі, прыказкі, загадкі, гульні, дзіцячыя песні, калыханкі, якія спявалі і расказвалі бабулі. На іх аснове і выхоўваліся нашы дзеці з маленства. Калі падраслі, самі складалі невялікія вершыкі і казкі на свой густ. Рана навучыліся чытаць і пісаць.Маленькі Максімка яшчэ ў дзіцячым садку ў чатыры гадкі чытаў вершыкі і казкі сваім аднагодкам.
Ласачка, ласачка, Божая Парасачка,
Дзе была?
У Бога за дзвярыма
Што рабіла?
Кросны ткала.
Што зарабіла?
Кусочак сала,
Дзе тое сала?
Мышка ўкрала,
Дзе тая мышка?
Пад пол пабяжала.
Дзе той пол?
Вадою заплыў.
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Дзе тая вада?
Вол папіў.
Дзе той вол?
Дубінка забіла.
Дзе тая дубінка?
Чэрві патачылі.
Дзе тые чэрві?
Куры паклявалі.
Дзе тые куры?
У лес пабяжалі.
Дзе той лес?
Красачкамі зарос.
Дзе тые красачкі?
Дзевачкі пашчыпалі.
Дзе тые дзевачкі?
Жанішкі пабралі.
Дзе тые жанішкі?
На вайну пабяжалі.

Люлі, люлі, люлі,
Прыляцелі гулі.
Сталі варкаваці,
Сыночка калыхаці.
– Баю, баю, баю, бай
Спі, сыночак, засынай.

Чэк, чэк, ладкі,
Пек кот аладкі.
Няма катка дома,
Паехаў па дрова.
Памарозіў лапкі,
Палез на палаткі,
А палатачкі трэсь,трэсь,трэсь.
– А, каточак, злезь, злезь, злезь.
А каточак плача, плача,
А Ганулька скача, скача.
Чэк, чэк, ладком,
Піражок з мядком,
Кашка з алеем,
Есці не ўмеем.

Ходзіць бусел па балоце
І клюе казучку.
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Не відала мілага,
Што вадзіў за ручку.Адметную ролю ў выхаванні дзяцей адыгрываў іх непасрэдны ўдзел у каляндарных і сямейных святах і абрадах. У выніку адбываецца выха-ванне і сем’яніна, і працаўніка, і грамадзяніна, і проста шчырага, добразыч-лівага чалавека, які не пакрыўдзіць нішто жывое, які ўмее бачыць, цаніць прыгажосць і ствараць яе сваімі рукамі.У нашай сям’і існуюць свае традыцыі. Перад Вялікаднем збіраемся разам і выпякаем кулічы, булкі, робім з дзецьмі розныя фігуркі з цеста, фарбуем яйкі. Тата дапамагае вымешваць цеста, а вечарам ідзе на велікоднае бога-служэнне ў царкву. Раніцай, асвечаныя ў царкве прысмакі, дзеці нясуць да сваіх хросных бацькоў і да бабулі. На Каляды ўсёй сям’ёй прымаем удзел у абрадзе «Шчодрыкі». Вечарамі, калі ўся сям’я збіраецца за сталом, любім загадваць загадкі, складаць і спяваць прыпеўкі, перакладаць словы са знаё-мых песень на свой густ. Дзеці, не толькі спяваюць, як тата, але і танцуюць і спрабуюць складаць вершы, як матуля.Нездарма кажуць: «Творчы чалавек таленавіты ва ўсім». Яшчэ з дзіцячага садка ўсе чацвёра дзяцей пазналі, што такое сцэна, спявалі, танцавалі, чыталі вершы, дэманстравалі свае малюнкі і творчыя вырабы не толькі ў дзіцячым садку, але і для працаўнікоў іншых сфер дзейнасці раёна. Працаўнікі «Бела-русбанка» нават і цяпер памятаюць, як маленькая трохгадовая Кацярынка чытала для іх вялікі вершык пра свой любы пасёлак Акцябрскі, які склала матуля і нават вышыла з вершыкам пано. Старэйшы сын Яраслаў і дачушка Анюта пасля заканчэння музычнай школы разам з бацькам былі актыўнымі ўдзельнікамі народнага ансамбля танца «Весніца». Сувязь з творчасцю нават паўплывала на выбар прафесіі нашых дзяцей.Старэйшы сын Яраслаў вучыцца ў БНТУ у г. Мінску на інжынера дызай-нера вытворчага абсталявання, бо ў дзяцінстве вельмі любіў маляваць. Яго мастацкія работы дэманстраваліся на розных творчых выставах і заслу-гоўвалі граматы.Малодшы сынок Максім вучыца ў Мінскім радыётэхнічным каледжы па прафесіі мікра- і нанаэлектронныя тэхналогіі. Яго будучая прафесія ў нека-торым сэнсе таксама звязана з творчасцю.Старэйшая дачушка Ганна, студэнтка Горыцкай сельскагаспадарчай акадэміі і зараз прымае ўдзел у канцэртнай дзейнасці навучальнай уста-новы і мясцовага цэнтру вольнага часу. У час канікул, калі прыязджае дадому, спявае разам са сваім калектывам ансамбля танца «Весніца».Наша вялікая сям’я неаднаразова прымала ўдзел у фестывалях сямейнай творчасці. Так у 2017 г. на Рэспубліканскім фестывалі сямейнай творчасці «Жывіце ў радасці» сталі лаўрэатамі II ступені.
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Лічым, што наша сям’я трымаецца на ўзаемаразуменні, узаемадапамозе, даверы і творчым падыходзе выхавання. Рэцэпты сямейнага шчасця ва ўсіх розныя, але калі правільна падабраны інгрэдыенты, тады і страва атры-маецца непаўторнай.

Тамара  САВЕЛЬЕВА
(аг. Рассвет, Акцябрскі раён)

З ФАЛЬКЛОРНЫХ ЗАПІСАЎ 
У АГРАГАРАДКУ РАССВЕТ АКЦЯБРСКАГА РАЁНА

Мы ўзышлі не з насення, што ветрам засеяна, –
Мы не дзікай травы самарослыя парасткі.
У глыбінях зямлі, гераічнай і песеннай,
Нашых душ карані – з вузялкамі ўпартасці.

Ніл Гілевіч

Калядная куццяСвята Каляды пачынаецца 7 студзеня. Апошні дзень перад Калядамі – гэта Першая бедная куцця.Гаспадыня з ранку запальвала печ, каб варыць куццю. Куцця – гэта пяр-ловая каша, прыгатаваная на алеі. Яе гатавала гаспадыня першай, а потым ішлі іншыя стравы – грыбны квас, кісель. Як прыходзіў вечар, гаспадар прыносіў сена і расцілаў на стале, паверх сена гаспадыня слала чысты абрус і ставіла вячэру на стол. Першую куццю называлі «Тайнай вячэрай».Акрамя гэтай куцці адзначаюць яшчэ дзве: адну напярэдадні Новага года, 13 студзеня – вечарам, якую называюць «Багатай куццёй», а другую – напярэдадні Хрышчэння Гасподня, 18 студзеня, увечары. Яе называюць «Галоднай», або «Поснай куццёй».І другую і трэццюю куцці адзначаюць з той жа абраднасцю, толькі з той розніцай, што на багатую гатуюць мясныя стравы, а на галодную – гатуюць усе посныя стравы.Напярэдадні Каляд увесь дзень праходзіў у падрыхтоўцы да свята. Прыбіралі і мылі ў хаце, стараліся закончыць усе работы. Вечарам мыліся ў лазні і чыста апраналіся. Усе вечары на Каляды лічыліся святымі. Нельга было ні прасці, ні віць вяроўкі і ніткі, не наматваць іх у клубкі, што-небудзь скручваць, звязваць, плесці лапці, шыць, малаціць, рэзаць, секчы і г.д. І ўсе гэта таму, што, як лічылася, калі хто працуе на Каляды, то гэта дрэнна ўплывае на хатнюю жывёлу: усе будзе нараджацца з якой-небудзь хваробай, або зусім прападзе. Усе Каляды ў хаце мялі адным венікам, у апошні дзень Каляд гэты венік клалі на парог, рассякалі на дробныя часткі і кідалі ў агонь.
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Шчодры вечарДругая куцця называлася «Багатай». На яе гатуюцца мясныя стравы (мяса, каўбасы). Таксама Багатую куццю называюць «Шчодры вечар». У гэты вечар па сяле хадзілі шчадраваць. Шчадравалі невялікім гуртам. Дзеці каля-даваць хадзілі асобна ад дарослых раннім вечарам. Моладзь хадзіла сваім гуртам. Вадзілі з сабой «казу» і радзіліся ў «цыган».

Калядная варажбаДругая Багатая куцця вядома як дзень варажбы. Варажылі толькі на гэтую куццю – 13 студзеня вечарам. Дзяўчаты збіраліся ў адной з хат.1. Насілі дровы ў хату, бяручы іх на рукі ў ахапак, колькі ўлезе. У хаце іх падлічвалі. Калі цотны лік, то дзяўчына пойдзе ў гэтым годзе замуж, калі няцотны – то не пойдзе.2. Гэтак жа з частаколам. Колькі частаколін абдымеш. І падлічвалі: цотны ці не.3. Пад ложак на ноч ставілі пасудзіну з вадой, на якую зверху клалі дзве лучынкі ў выглядзе мастка і прыгаворвалі тры разы: «Суджаны, раджаны, перавядзі мяне праз масток». Болей ні з кім не размаўлялі і клаліся спаць. Калі ўначы прысніцца сон, што дзяўчыну праз масток праводзіць хлопец, то гэты хлопец будзе жаніхом.4. Перад сном бралі грабенчык і расчэсвалі косы, грабенчык клалі пад падушку прыгаварваючы тры разы: «Суджаны, раджаны прыйдзі косы рас-часаць». Не размаўлялі і клаліся спаць. Хто прысніцца, той і будзе жаніх.5. Праз плот, або веснічку кідалі з нагі абутак, у які бок паказвае «носік» чаравіка, з таго боку і будзе жаніх.6. Ішлі па вёсцы і ў першага стрэчнага мужчыны пыталіся імя, такое ж імя і будзе ў жаніха.
Калядныя прыкметыІ на першую, і на другую, і на трэцюю Каляду выходзілі вечарам гля -дзець колькі зорак на небе. Калі на небе іх шмат, то будзе добры ўраджай. Калі на Каляды снег ляжыць «шапкамі» – будзе багата грыбоў. Курэй на Каляды кармілі ў крузе, каб летам не гублялі яйкі, а несліся толькі ў гнёздах.

(Зап. у 1996 г. Т. П. Савельева ў аг. Рассвет
ад Анастасіі Іванаўны Макарэнка, 1925 г.н.)

Зялёная ТройцаСтарадаўняе народнае свята Сёмуха або Тройца-Пяцідзесятніца, або Зялёная Тройца – свята развітання з вясной і сутрэча лета, свята раслін-насці. Святкавалася праз 7 тыдняў ці праз 50 дзён пасля Вялікадня, таму 
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і назы ваецца «Сёмуха». Святкуецца яна ў гонар праслаўлення трыадзінства Божых Іпастасаў: Бога Айца, Бога Сына і Бога Духа Святога.Свята Тройцы лічыцца прыстольным святам аг. Рассвет. Рыхтавацца да свята пачыналі з чацвярга. Гаспадары прыбіраліся каля хаты, у двары, чыста мылі падлогу ў хаце. Прыносілі галінкі клёну і вешалі ў хаце, сенцах, за абразамі, з вуліцы каля вокнаў, у хлявах (каб пабудовы не баяліся перуну). Сцежку да дома абстаўлялі папарна бярозкамі, падлогу ў хаце і сцежкі ўсцілалі аерам, праз сплецены з клёну вянок даставалі з калодзежа ваду і палівалі ёю грушы, вішні, яблыні.У нядзелю існаваў абрад «ваджэння куста». А праходзіў ён так. Маладую дзяўчыну ўпрыгожвалі ў выглядзе куста (на галаве вялікі вянок з клёну, уся постаць дзяўчыны аздоблена галінкамі лісця бярозы, ліпы, клёну).«Куст» з моладдзю і музыкамі хадзіў па дварах з песнямі:

Выйдзі, выйдзі, слаўная пані, з пакою.
Святочная дружына каля твайго дому.
Упрыгожым куста з самога клёну.
Выкінь, пані, хоць па залатому.
Упрыгожым куста з самога бэзу.
Выкінь, пані, кусту хоць на адзежу.Заходзячы ў двор прыгаварвалі:
Выйдзі, выйдзі, наша пані, з пакою,
Да вынесь, вынесь тры рублі з сабою,
Да выкаць, выкаць тры бутэлі гарэлкі.
Прывялі куста рассветаўскія дзяўчаты.
А хлопцы да ўсе дзівавалі,
Што дзяўчаты хораша куст убралі.
Да на нас вянкі ўсе кляновыя,
А сукенкі на нас усе шаўковыя.
Ой, дзень добры, ды наш пане, да хаты,
Ой, ці ж вяліш нашай дружыне стаці.
Добрае слова сказаці, дабра пажадаці.
Дзе куста водзім,
Там пшанічка родзіць.
А хто лісточак з куста сарве,
Той у гэтым годзе замуж пойдзе.
Вынесь нам гаспадынька белы сыр, белы сыр!
Будзе ў цябе гаспадынька ў хаце мір, у хаце мір.
А калі дасі яйка, будзе ў хаце чарка.
Мы здароўя вам жадаем
На свята Тройцу запрашаем!



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 279Павадзіўшы па вёсцы куста, збіраліся на пляцоўцы, дзе ладзілі танцы, гульні. Так як царквы ў вёсцы не было, то запрашалі бацюшку з Парыч. Бацюшка асвяшчаў жытнёвае поле. Лічылася, што гэта засцеражэ яго ад граду, навальніцы, засухі, полымя. Потым бацюшка служыў абедню ў адной з хат, дзе потым яго і частавалі, запрашаючы суседзяў і радню. Абавязковай стравай на Тройцу была яечня, таксама вараная капуста, свіное мяса, грэч-невая або прасяная каша з маслам, бліны.Дзяўчаты-сяброўкі на Тройцу «куміліся».
Пойдзем, дзеванькі,
Пойдзем, дзеванькі, мы ў гай гуляць.
Да вянкі заў’ем, да на ўсе святкі,
На духоўскія, да пятроўскія.
Ой, што Дух Тройца – то субор дзеўкам.
Ой, не радуйся, зялёны дуб,
Не к табе ідзём вянкі віць.
Ой, узрадуйся, бяроза белая,
Мы к табе ідзём вянкі віць.Пад адной са звязаных за вяршыні бярозак цалаваліся. Лічылася, што пасля гэтага павінны былі спрыяць адна адной да наступнай Сёмухі. Паку-міў шыся, вадзілі карагод:
У нас ідзе карагод, карагод,
Усе дзевачкі напярод, напярод,
А хлопчыкі за намі,
Маргаючы вачамі.
Дзе карагод ходзіць,
Там жыта родзіць,
А дзе карагод не бывае,
Там жыта вылягае.А яшчэ на Тройцу даведваліся, якое будзе лета. Для гэтага зсечаную бярозу ставілі ля акна, калі бярозка за тры дні засыхала, то лета будзе сухое, а калі не, то лета будзе даждлівае.У суботу хадзілі на могілкі і абмяталі бярозавымі венікамі магілкі продкаў. За святочнымі сталамі адкладвалі па тры лыжкі з кожнай стравы памер-шым. Так паміналі продкаў.Усе траецкія абрады і звычаі мелі мэту ўздзейнічаць на ўрадлівасць, заха-ванне здароўя людзям і жывёле ў гаспадарцы.

(Зап. Т. П. Савельева ў аг. Рассвет
ад Матруны Кузьмінічны Голуб, 1911 г.н.)
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З сямейных абрадаў найбольш маляўнічым было і застаецца вяселле. Вясельныя абрады можна падзяліць на перадвясельныя (сватаўство, зару-чыны) і ўласна вяселле (суборная субота, выпяканне каравая, пасад, сустрэча дружын маладых, звядзенне маладых, дзяленне каравая).

СватаннеАбрад сватання – перадвясельны абрад, у час якога сваты – выбраныя прадстаўнікі ад пэўнай сям’і і роду – дамаўляліся з бацькамі, якія мелі да рослую дачку, каб тыя выдалі яе замуж за хлопца, род якога яны прад-стаўлялі.Сваталі дзяўчат звычайна ад Тройцы i да Пакроваў, што адзначаюцца 14 кастрычніка.Ехалі сватаць дзяўчыну абавязкова на конях. Прыехаўшы да дзяўчыны, сваты не заходзілі ў хату, а пачыналі гаманіць паміж сабою ў яе двары так, каб пачулі гаспадары.Зайшоўшы па запрашэнню гаспадара ў хату, размову за сталом вялі сваты ад хлопца і бацькі будучай нявесты. Потым запрашалі жаніха і нявесту, каб пачуць і іх згоду на рашэнне бацькоў.Калі ж сватам нехта пераходзіў дарогу, а тым больш з пустымі вёдрамі, ці прабягала ў перадзе праз дарогу кошка, то ўся дружына вярталася назад.У народзе таксама лічылі, што ў сваты лепш выязджаць маладзіком. У народзе казалі: «Суджанага і канём не аб’едзеш».
ЗаручыныАбрад «Заручыны» – перадвясельны, на якім сустракаліся род жаніха і род нявесты, каб даць сваю згоду на шлюб маладых і абмеркаваць пытанні, звязаныя з правядзеннем вяселля. Заручыны праводзіліся ў хаце нявесты на працягу тыдня-двух пасля прыезду сватоў. На пачатку застолля дамаўляліся аб пасагу, які бацькі павінны даць дзяўчыне. У час заручын маладыя абменьваліся пярсцёнкамі.
ВяселлеВяселле – сямейны абрад, які праводзіцца з выпадку заключэння шлюбу паміж хлопцам і дзяўчынай і пачатку іх сямейнага жыцця.У першы дзень вяселля, адразу пасля поўдня, жаніх з сваёю дружынаю выязджаў да маладой. Дзяўчаты ў гэты час адводзілі маладую ў адну з суседніх хат, каб апрануць у вясельнае ўбранне і схаваць ад жаніха.Малады браў з сабою сяброў-шафераў і ішоў шукаць маладую. Калі ж урэшце яны траплялі ў хату, дзе была нявеста, то за дзвярыма перад паро-гам у сенцах далейшы праход быў перагароджаны сталом або лаваю, за якой кучкаю стаялі дзяўчаты. Яны не пускалі хлопцаў далей у хату і патра-бавалі выкуп за сяброўку-нявесту.



п р а б л е м ы  э т н а в ы х а в а н н я 281Атрымаўшы благаславенне бацькоў на вянчанне, маладыя тройчы цалавалі абраз і выходзілі з хаты ў двор.У час вянчання па тым, як гарэлі свечкі ў маладых, гадалі аб іх буду чым лёсе.Пад час вянчання маладыя ехалі разам на першай павозцы, з імі побач сядзелі хросныя бацькі і старшыя шаферы.Бацька і маці сустракалі маладых каля хаты, маці брала хлеб і давала ўкусіць з цэлага бохана спачатку «доньцы», а потым – зяцю: так па чарзе яна падносіла бохан да кожнага з іх тры разы. Потым маладыя ішлі па разасла-най дарожцы ў суправаджэнні бацькоў у хату.Трэцяе і апошняе застолле ў хаце дзяўчыны-нявесты пачыналася з дзя-лення караваю. Хутка маладыя ўставалі з-за стала і збіраліся ад’язджаць да маладога.Развітанне дзяўчыны з роднай хатай і бацькамі суправаджалася слёзнымі галашэннямі дачкі і яе маці.Як і ў першы дзень, вяселле ў маладога таксама праходзіла з трыма застоллямі. Але вянчальнае плацце і вянок на другі дзень маладая ўжо не апранала.Госці віншавалі маладажонаў, танцавалі, спявалі, весяліліся.
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