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П
АД АН НI, каз кi, па вер'i, пры-

кме ты, пес нi, за мо вы... Ты ся-

ча год дзя мi наш на род на зi раў 

за на ва коль ным све там, ра бiў пэў ныя 

вы сно вы i пе ра да ваў на за па ша ныя 

ве ды. Доў гiя га ды да след чы кi збi ра лi, 

за пiс ва лi, вы ву ча лi гэ тыя на род ныя 

ду хоў ныя скар бы. «Не пры хо дзiц ца 

да во дзiць, на коль кi па трэб на не толь-

кi кож на му да след чы ку куль тур на га 

раз вiц ця на ро даў па знан не та кiх пра яў 

ду ху, як ве ра ван нi i люд скiя ве ды,

але i ўся ка му гра ма дзя нi ну, хто толь кi 

цi ка вiц ца па знан нем на огул i ча ла ве -

кам па асоб ку, — пi саў яшчэ 

ў 1924 го дзе бе ла рус кi эт ног раф Аляк-

сандр Серж пу тоў скi. — Хоць ця пер гэ-

тыя люд скiя па няц цi i роз няц ца ад на-

шых i зда юц ца нам не да рэ чны мi, але 

не ка лiсь яны бы лi тым ма лень кiм зяр-

нят кам, з яко га вы рас ла вя лi кае дрэ ва 

су час най цы вi лi за цыi i куль ту ры».

Да след чык быў упэў не ны, што каб 

лепш зра зу мець су час нае жыц цё лю-

дзей, трэ ба азiр нуц ца ў глы бi ню вя-

коў, пад гле дзець i пад слу хаць, як даў-

ней жыў, ду маў i ве рыў ста ра жыт ны 

ча ла век. Яшчэ не ўсё рас шыф ра ва на 

i рас тлу ма ча на з та го, што на род на-

за па сiў у ле ген дах, пад ан нях i каз ках, 

за клаў у аб ра дах. Але ня цяж ка за ўва-

жыць, што праз на род ную твор часць 

ста рэй шыя лю дзi пе ра да ва лi на шчад-

кам свае каш тоў нас цi — ву чы лi жыць 

у зго дзе з пры ро дай i з са мiм са бой, 

пад каз ва лi, як вес цi гас па дар ку, як 

вы рас цiць сум лен на га, пра ца вi та га i 

доб ра га ча ла ве ка, як ра за брац ца са 

шмат лi кi мi пы тан ня мi. Аб ра ды «вы ра-

ша лi» роз ныя прак тыч ныя за да чы — 

да па ма га лi мо ла дзi пе ра зна ё мiц ца 

i ства рыць сям'ю, ву чы лi ша на ваць 

прод каў, на строй ва лi лю дзей на ста-

ноў чыя дум кi аб бу ду чым ура джаi, 

даб ра бы це.

Су час ныя да след чы кi за ўва жа юць, 

што яшчэ i сён ня ў бе ла рус кiх вёс ках 

за хоў ва юц ца не кра ну тыя ду хоў ныя 

скар бы — у экс пе ды цы ях яны не пе-

ра ста юць ад кры ваць но выя дэ та лi, 

здзiў ляц ца на род най муд рас цi, кем-

лi вас цi, фан та зii. Мо жа, i на шым чы-

та чам ёсць чым па дзя лiц ца?

Кон курсКон курс

Да вай це 
дзя лiц ца

Не спры яль ная эпi дэ мi я ла гiч ная сi-

ту а цыя са рва ла на шы пла ны. Мы 

не па еха лi ад кры ваць Бе ла русь, не 

па зна ё мi лi ся з но вы мi марш ру та мi i 

эк скур сi я мi. Па куль яшчэ «на паў зе» 

ра бо та мно гiх ар га нi за цый, якiя ла-

дзяць ванд роў кi. Але ча му б гэ ты час, 

якi вас за чы нiў до ма з-за ка ран цi ну 

цi са ма iза ля цыi, не вы ка рыс таць для 

рас пра цоў кi пла наў на бу ду чае?

Но вы кон курс «Пом нi кi по бач», якi ла-

дзяць ар га нi за та ры «Фэс ту эк скур са во даў» 

су мес на з парт нё ра мi, да па мо жа звяр нуць 

ува гу на цi ка выя гiс та рыч ныя аб' ек ты. Вар-

та толь кi па дзя лiц ца све жань кi мi цi зроб-

ле ны мi ле тась фа та гра фi я мi i ка рот кi мi 

(да пя цi хвi лiн) вi дэа сю жэ та мi пом нi каў 

гiс то рыi, куль ту ры, дой лiд ства i пры ро ды. 

Гэ та мо жа быць што за ўгод на — ка мень 

цi ба ло та, дот цi мо гiл кi, кап лi ца цi за мак. 

Га лоў нае, што вы аса бiс та на ве да лi гэ тае 

мес ца. Фо та i вi дэа мо гуць быць з ва мi, 

ва шы мi блiз кi мi або прос та сэл фi. Да да-

вай це ка рот кае апi сан не пом нi ка i ўлас-

ныя гiс то рыi, звя за ныя з ванд роў кай, мож на 

на ват вы ка заць свае ўра жан нi цi на пi саць 

верш. Цу доў на, ка лi з ад зня ты мi мяс цi на мi

звя за на ней кая ле ген да цi тра ды цыя. Ма тэ -

ры я лы мож на апуб лi ка ваць у сва iх са цы яль-

ных сет ках — «Фэй сбу ку», «УКан так це», 

«Iн стаг ра ме» — з хэш тэ гам #помнiкiпобач 

цi #pomnikipobach.

СТА РА ДАЎ НIЯ 
ШЫФ РЫ?

Тра ды цый ная на род ная 

куль ту ра за па тра ба ва на 

цэнт ра мi да дат ко вай 

аду ка цыi дзя цей 

i мо ла дзi. Хлоп чы кi 

i дзяў чын кi ўдзель нi ча юць 

у кон кур сах ка зач нi каў, 

ра зам з пе да го га мi 

ад ра джа юць аб ра ды, 

спе вы i тан цы, 

па сю жэ тах ле ген даў 

i пад ан няў ства ра юць 

вы ра бы i кар цi ны. 

На ват ра мес нiц кiя 

гурт кi пе ра тва ра юц ца 

ў ма лень кiя цэнт ры 

па вы ву чэн нi мо вы, 

куль ту ры i тра ды цый 

бе ла ру саў, спры я юць 

па тры я тыч на му 

вы ха ван ню дзя цей 

i мо ла дзi.

Так, толь кi ў цэнт ры да дат ко-

вай аду ка цыi дзя цей i мо ла дзi 

«Вет разь» го ра да Мiн ска iс нуе 

больш за 30 ка лек ты ваў, якiя ў 

сва ёй вы ха ваў чай i аду ка цый най 

дзей нас цi звяр та юц ца да праб-

ле ма ты кi за ха ван ня на род на га 

мас тац тва i да лу чэн ня да яго су-

час най мо ла дзi. Сту дыя дэ ка ра-

тыў на-пры клад ной твор час цi сён-

ня на огул больш на гад вае шко лу 

ад ра джэн ня на цы я наль на-куль-

тур ных тра ды цый. Да вы ха ваў-

чых пра грам да лу ча юц ца баць кi 

i ба бу лi на ву чэн цаў, ла дзяц ца ве-

ча ры ны, iм прэ зы, кон кур сы.

Ака за ла ся, што ся род ма-

ла дых ста лiч ных сем' яў рас це 

по пыт на аў тэн ты ку. У фальк-

лор ны ка лек тыў «Мi ла вi ца», 

дзе ўжо больш за 28 га доў 

укара ня ец ца аў тар ская са цы-

яль на-пе да га гiч ная сiс тэ ма па 

вы ву чэн нi, за сва ен нi i ак тыў най 

транс ля цыi аў тэн тыч ных тра ды-

цый бе ла ру саў, баць кi во зяць 

дзя цей з уся го го ра да. «Ка неш-

не, га рад скiя за лы i сцэ ны — не 

най леп шае мес ца для зна ём-

ства дзе так з аб ра да мi, — пры-

зна ец ца кi раў нiк ка лек ты ву

Ма рыя СНIТ КО. — Але мы ста-

ра ем ся ра бiць рэ кан струк цыi, 

каб па ка заць дзе цям, на коль кi 

цi ка выя i пры го жыя бы лi, ёсць i, 

спа дзя ём ся, дзя ку ю чы на шым 

на ву чэн цам i на да лей бу дуць 

iс на ваць на род ныя тра ды цыi».

Сён ня во пыт ста лiч ных пе-

да го гаў па да лу чэн нi дзя цей i 

мо ла дзi да шмат лi кiх зда быт каў 

на род най куль ту ры i iх ар га нiч-

ным увя дзен нi ў аду ка цый ны 

пра цэс пе рай ма юць iх ка ле гi. На 

ба зе цэнт ра да дат ко вай аду ка-

цыi дзя цей i мо ла дзi «Вет разь» 

го ра да Мiн ска ство ра на Рэс пуб-

лi кан ская апор ная ме та дыч ная 

пля цоў ка «Тра ды цый ная куль-

ту ра i мо ладзь».

Рэ кан струк цыя вы ха ван ца мi 
цэнт ра да дат ко вай аду ка цыi 

«Вет разь» аб ра да «Бо жая ба ра да».

Каб ура дзi лi па лет кi...
«Да след чы кi, пе ра гле дзеў шы шмат лi кiя 

за пi сы, прый шлi да вы сно вы, што як раз у 

воб ра зе ру сал кi бе ла ру сы ўва со бi лi iдэi рос-

ту i раз вiц ця. Ру сал ка — гэ та най перш дух 

рас лiн нас цi», — за ўва жы ла фальк ла рыст, 

эт на лiнг вiст Тац ця на Ва ло дзi на пад час ан-

лайн-су стрэ чы, што пра во дзiў куль тур ны 

цэнтр, якi зна ё мiць з бе ла рус кi мi аб ра да мi 

i пес ня мi на сва ёй ста рон цы ў са цы яль ных 

сет ках Tradycyja / Organization Tradycyja 

(да рэ чы, са чы це за яго аб вест ка мi: што-

ты дзень тут бу дуць ла дзiц ца су стрэ чы са 

спе цы я лiс та мi, якiя вы ву ча юць i па пу ля ры-

зу юць тра ды цый ную куль ту ру).

Ад ра зу зра зу ме ла, ча му прод кi ла дзi лi 

аб рад з ва джэн нем кус та. У кан цы вёс кi ўся 

гра ма да на ля та ла на апра ну тую ў рас лi ны 

Ру сал ку, каб ада рваць са бе па га лiн цы i 

за нес цi на ага род. Лi чы ла ся, што та ды ўсё 

бу дзе ра дзiць. Не ка то рыя гас па ды нi спа-

дзя ва лi ся, што та кi сро дак да па мо жа ад 

мядз вед кi i ву се няў на ка пус це. Час та ба-

бу лi ка за лi, што про ва ды Ру сал кi да па мо-

гуць вы клi каць ча ка ны дождж. Як ба чы це, 

бе ла рус кiя аб ра ды час та ме лi i прак тыч ную 

пры вяз ку — ну хто на вёс цы не дбаў пра 

доб ры ўра джай? Ме на вi та та му мно гiя з iх 

так доў га за хоў ва лi ся i пе ра да ва лi ся праз 

па ка лен нi.

У вёс цы Вя лi кi Бор Хой нiц ка га ра ё на 

сён ня ру саль ны аб рад мае ста тус ду хоў-

най не ма тэ ры яль най каш тоў нас цi. Тут ён 

пра во дзiц ца з вя лi кiм раз ма хам. Акра мя 

асноў най Ру сал кi, у шэс цi ўдзель нi ча юць 

дзяў чат кi — Ру са лач кi, у ка нец вёс кi лю дзi 

ня суць вя лi кую коль касць вян коў, якiя пас ля 

бу дуць раз ры ваць i за но сiць на ага ро ды.

Ру саль ныя аб ра ды маг лi ад роз нi вац ца. 

У не ка то рых вёс ках «тап та лi ру сал ку» — зна-

чыць, ла дзi лi вя сё лыя тан цы, спе вы, ва дзi лi 

ка ра го ды, ска ка лi це раз вог нi шчы. I што 

цi ка ва, у тых вёс ках, дзе з шу мам ад зна ча-

лi Ру саль ны ты дзень, не бы ло гу лян няў на 

Ку пал ле. Ды на ад ва рот, ка лi вы за вi та е це ў 

па дзвiн скiя вёс кi, дзе з раз ма хам, ба га ты мi 

спеў ны мi i аб ра да вы мi тра ды цы я мi пра хо-

дзiць Ку пал ле, Ру сал ку не «вод зяць». Абод-

ва гэ тыя свя ты за вя за ны на пэў ным ко ле 

ўяў лен няў, на ма гii ўрад лi вас цi, пры чым не 

толь кi па лёў — аб ра ды па вiн ны спры яць i 

пра даў жэн ню ро ду ча ла ве ча га.

Гас под нiя ра бо чыя?
Су час ныя дзе цi Ру сал ку ўяў ля юць та кой, 

якой яе па дае ў каз цы Ан дэр сен цi пры га-

жунь кай з дыс не еў ска га мульт фiль ма. Але 

для Бе ла ру сi хвас та тыя ру сал кi — рэд касць. 

На шы мi фiч ныя пры га жу нi бе га юць па па лях 

i ля сах, ся дзяць у жы це, гой да юц ца на га лiн-

ках дрэў, асоб ныя з iх на ват уме юць лё таць. 

На жаль, сён ня гэ ты воб раз за бы ты. Але ён 

аба вяз ко ва за слу гоў вае рас крут кi — у лi та-

ра ту ры, мас тац тве, ту рыз ме. Тым больш што 

пра Ру сал ку ба бу лi з роз ных кут коў Бе ла ру сi 

па спе лi рас ка заць мно га цi ка ва га. Толь кi ў 

ар хi вах Ака дэ мii на вук са бра на ка ля дзвюх 

ты сяч за пi саў, звя за ных з ру сал ка мi.

Праў да, не вар та вы ма лёў ваць ней кi 

адзi ны воб раз гэ та га мi фiч на га пер са на-

жа — бе ла рус кiя ру сал кi да во лi роз ныя, 

на ват у су сед нiх вёс ках апi сан нi маг лi не су-

па даць. I не заў сё ды гэ та пры го жыя дзеў кi, 

не дзе, па апо ве дах, су стра ка лi i па чвар ных 

iс тот, а ў не ка то рых вёс ках на огул ру са лак 

уяў ля лi па доб ны мi на пту шак з вя лiз ны мi 

кiп цю ра мi. Та му ў Ру саль ны ты дзень дзяў-

чат кам i жан чы нам нель га бы ло ха дзiць з 

не па кры тай га ла вой — каб ру сал кi не пры-

ля це лi i не за блы та лi ся ў ва ла сах цi яшчэ 

якой бя ды не на ра бi лi.

Але што ад ноль ка вае ва ўсiх бе ла рус-

кiх ру са лак — гэ та доў гiя ва ла сы, ча сам 

не пры бра ныя, рас кi да ныя па пля чах, а мо 

i куд ла тыя. Рас пу шча ныя ва ла сы па каз ва-

юць на па за куль тур ны ста тус ру сал кi, на 

яе дэ ма нiч ную пры ро ду. З дру го га бо ку, 

вы клi ка юць аса цы я цыi з рас лi на сцю. Ча сам 

ба буль кi ка за лi, што ў ру сал кi ва ла сы як 

тра ва цi як га лiн кi, цi гэ ты пер са наж на огул 

паў стае з рас лi на мi за мест ва ла соў.

У Ру саль ны ты дзень мi фiч ныя пры га жу нi 

не прос та ка лы шуц ца на га лiн ках, але яшчэ 

i клi чуць да ся бе лю дзей. Ме на вi та ў гэ ты 

час мож на па чуць i iх спе вы.

Праў да, па вод ле за фiк са ва ных фальк-

ла рыс та мi рас по ве даў, па чуць ды па ба чыць 

ру са лак уда ец ца не кож на му. У не ка то рых 

мяс цо вас цях ве ры лi, што ру сал кi па каз ва-

юц ца толь кi вель мi доб рым лю дзям.

Цi ка ва, ча му ў не ка то рых вёс ках ру са-

лак на зы ва лi свя ты мi? Вi даць, там лю дзi 

ве ры лi, што ру сал кi ро бяць вель мi важ ную 

спра ву — сце ра гуць па лет кi, каб лю дзi не 

тап та лi, не пе ра шка джа лi ка лас кам на лi-

вац ца. А тым, хто па ру шае пра вi лы, ду хi 

жыт нё ва га па лет ка шко дзяць — мо гуць за-

ка зы таць цi за ду шыць сва i мi вя лi кi мi гру-

дзя мi. Тац ця на Ва ло дзi на ўспа мi нае, як у 

ад ной з экс пе ды цый яе асаб лi ва кра ну ла 

тлу ма чэн не ба буль кi, ча му нель га ха дзiць 

у жы та. Ста рая рас каз ва ла, што ру сал кi на 

ка ла соч ках ка лы шуць сва iх дзе так...

А цi не свед чыць той факт, што мi фiч ных 

iс тот на ват на зы ва лi «гас под нi мi ра бо чы мi», 

пра ар га нiч ную, да лi кат ную знi та ва насць 

бы лых ар ха iч ных уяў лен няў з больш поз нi-

мi хрыс цi ян скi мi. I зноў жа, якi на род у све це 

мо жа па хва лiц ца та кiм комп лек сам ве ра-

ван няў? I ча му мы яшчэ толь кi ву чым ся 

га на рыц ца i ка рыс тац ца та кi мi куль тур ны мi 

скар ба мi?

Ду хоў ныя скар быДу хоў ныя скар бы

ЧАС ЦУ ДАЎ,
або Хто ся дзiць 
у жы це?

Ад гу дзеў, ад звi неў Ру саль ны ты-

дзень, а ў нас у га ра дах ён так i за-

стаў ся не за ўва жа ны. Хоць у даў нiя 

ча сы ў мно гiх бе ла рус кiх вёс ках гэ та 

свя та нес ла лю дзям мно га ра дас цi 

i над зеi на даб ра быт i бу ду чы ўра-

джай. Гэ та бы лi днi не звы чай ныя, 

мiс тыч ныя, на поў не ныя ка зач ны мi 

та ям нi чы мi ма ты ва мi i воб ра за мi. 

I не вы пад ко ва цэ лы ты дзень ад да-

дзе ны гэ та му свя ту. Пры гледзь це ся, 

як усё квiт нее, бу яе ў гэ тую па ру. 

На ту раль на, на шы да лё кiя прод кi не 

маг лi без ува гi па кi нуць та кiя з’я вы 

ў пры ро дзе.

На шчад кi тра ды цыйНа шчад кi тра ды цый

АЎ ТЭН ТЫ КУ ДЗЕ ЦЯМ
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