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Свя та ў ха ту!Свя та ў ха ту! СУ КВЕЦ ЦЕ ТА ЛЕН ТАЎ
Мін скі аб лас ны фес ты валь на цы я наль ных куль тур прай шоў у Ма ла дзеч не

— Фес ты валь пра во дзіц ца ў 
мэ тах гар ма ні за цыі між на цы я-
наль ных ад но сін, па пу ля ры за-
цыі най леп шых узо раў паэ тыч-
най, му зыч най, ха рэа гра фіч най 
твор час ці, вы яў лен ча га, дэ ка-
ра тыў на-пры клад но га мас тац-
тва на цы я наль ных су поль нас-
цяў. Да па ма гае да сле да ваць 
пе ра ем насць на цы я наль ных 
мас тац кіх тра ды цый, ума цоў-
вае твор чыя і дзе ла выя ста сун-
кі па між уста но ва мі куль ту ры і 
гра мад скі мі куль тур на-асвет-
ніц кі мі ар га ні за цы я мі на цы я-
наль ных су по лак, — рас ка за ла 
ды рэк тар Мінск ага аб лас но-

га цэнт ра на род най твор час-

ці Іры на ПА ЗНЯК.

У свя це пры ня лі ўдзел 
май стры дэ ка ра тыў на-пры-
клад но га мас тац тва, твор чыя 
ка лек ты вы і ін ды ві ду аль ныя 
вы ка наў цы з роз ных кут коў 
Мін шчы ны. Ся род іх — прад-
стаў ні кі асвет ніц кіх аб' яд нан-
няў укра ін цаў «Края ны» з Ма-
ла дзеч на, «Об рый» з Мінск ага 

ра ё на, Бе ла рус ка га гра мад-
ска га аб' яд нан ня ўкра ін цаў 
«Ват ра», на род на га ама тар-
ска га аб' яд нан ня на цы я наль-
ных куль тур «Шмат га лос се» 
Пе чын ска га до ма куль ту ры 
Ба ры саў ска га ра ё на, куль тур-
на-асвет ніц ка га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Са юз па ля каў на 
Бе ла ру сі» з Ня сві жа, Стоўб-
цаў і Івян ца, цы ган скі ан самбль 
«Эль піс» са Слуц ка, асоб ныя 
вы ка наў цы ар мян скай, яў рэй-
скай, азер бай джан скай, уз бек-
скай ды яс пар і ін шыя.

— Цу доў ныя ка лек ты вы, 
цу доў ныя асо бы, ду э ты, ан-
самб лі, — ад зна чыў мас тац-

кі кі раў нік На цы я наль на га 

ака дэ міч на га хо ру імя Г. Ці-

то ві ча Мі ха іл ДРЫ НЕЎ СКІ. — 
Гэ ты фес ты валь па тра буе ад 
удзель ні каў са праўд на га май-
стэр ства.

На дум ку стар шы ні Бе ла-

рус ка га фон ду куль ту ры Ула-

дзі мі ра ГІ ЛЕ ПА, гэ та адзін з 
са мых брэн да вых фес ты ва ляў 

Бе ла ру сі, а мо жа на ват са мы 
брэн да вы. Ён вы гад на прад-
стаў ляе на шу кра і ну на фо не 
ін шых кра ін. Ён шмат на цы я-
наль ны і спа лу чае ў са бе ба-
гац це роз ных на цы я наль ных 
куль тур.

У мно гім яны пе ра клі ка юц-
ца з бе ла рус кай куль ту рай. На-
прык лад, укра і нец без цяж кас-
цяў мо жа зра зу мець бе ла ру са, 
а бе ла рус — свай го су се да. Ды 
і пес ні бе ла ру сы і ўкра ін цы пя-
юць ад ноль ка выя. Укра ін ская 
ды яс па ра — ад на з са мых 
буй ных у на шай кра і не. Бе ла-
рус кае гра мад скае аб' яд нан не 
ўкра ін цаў «Ват ра» пра па ноў ва-
ла ўдзель ні кам і гас цям фес-
ты ва лю зна ём ства не толь кі з 
на род ным мас тац твам, бы там 
і звы ча я мі свай го на ро да, але 
і дэ гус та цыю на цы я наль ных 
страў.

Вель мі цёп ла і сар дэч на 
пры ма лі на фес ты ва лі на род-
нае ама тар скае аб' яд нан не 
«Шмат га лос се», якое доб ра 

ве да юць не толь кі на Ба ры саў-
шчы не, але і ва ўсёй Бе ла ру сі, 
і без удзе лу яко га не абы хо-
дзіц ца ні вод нае знач нае ме-
ра пры ем ства. Гэ ты ка лек тыў 
у снеж ні ад зна чыць 17-год дзе 
з дня ства рэн ня. А ад мет ны 
ён тым, што сю ды ўва хо дзяць 
прад стаў ні кі два нац ца ці на-
цы я наль нас цяў. Асаб лі васць 
аб' яд нан ня яшчэ і ў тым, што 
яно ўклю чае не каль кі кі рун каў: 
твор часць паэ таў-пе сен ні каў, 
соль ных вы ка наў цаў, на род-
ных май строў, клуб ама та раў 
на цы я наль ных кух няў.

Усе ўдзель ні кі атры ма лі дып-
ло мы фес ты ва лю і па мят ныя па-
да рун кі. Ну, а рэс пуб лі кан скае 
жу ры, якое пра ца ва ла пад час 
ме ра пры ем ства, пра вя дзе ад-
бор ка лек ты ваў і вы ка наў цаў 
для ўдзе лу ў за ключ ных ме ра-
пры ем ствах Рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю на цы я наль ных куль-
тур, які па тра ды цыі пра во дзіц ца 
ў Грод не ў па чат ку чэр ве ня.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Хлоп чык 
па сту піў ва ўні вер сі тэт

Дзе вя ці га до вае дзі ця-вун дэр кінд з 

Бель гіі хут ка ста не ба ка лаў рам па 

спе цы яль нас ці элект ра тэх ні ка, па-

ве дам ляе CNN.

Баць кі Ла ра на Сі ман са спа чат ку не па-
ве ры лі яго дзя ду лю і ба бу лі, якія сцвяр джа-
лі, што іх унук ана маль на хут ка ву чыц ца. 
Ад нак ка лі хлоп чык пай шоў у шко лу, яны 
зра зу ме лі, што іх род ныя не пе ра больш ва-
лі. На стаў ні кі да ва лі хлоп чы ку тэс ты ўзроў-
няў роз ных кла саў, каб аца ніць глы бі ню 
яго ве даў, і ён спраў ляў ся з усі мі за дан ня мі 
на вы дат на.

За раз вун дэр кінд вы ву чае элект ра-
тэх ні ку ў Тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ це 
Эй ндхо ве на. Вы клад чы кі на зы ва юць 
Сі ман са «прос та не ве ра год ным» — ён 
атры мае сту пень ба ка лаў ра ў снеж ні. 
Кі раў ніц тва ВНУ пад трым лі вае та лент 
хлоп чы ка і да зваляе яму складаць спе-
цы яль ны рас клад, каб хут чэй скон чыць 
ву чо бу. За тым ён пла нуе атры маць док-
тар скую сту пень па элект ра тэх ні цы і 
«тро хі вы ву чыць ме ды цы ну». Хлоп чы ку 
пра па ну юць на ву чан не прэ стыж ныя ўні-
вер сі тэ ты з уся го све ту, і яму трэ ба бу дзе 
вы зна чыц ца, дзе атрым лі ваць док тар-
скую сту пень.

Ня гле дзя чы на вы дат ныя здоль нас ці 
Сі ман са да на ву чан ня, яго баць кі імк нуц-
ца, каб хлоп чык па спя ваў ад па чы ваць і 
атрым лі ваў аса ло ду ад жыц ця. Ён лю біць 
гу ляць са сва ім са ба кам і пра во дзіць час 
за гуль ня мі на тэ ле фо не, як і звы чай ныя 
дзе ці.

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ЯК БЛА СЛАЎ ЛЯЦЬ 
МА ЛА ДЫХ?

Пы тан ні, якія за да лі на шы чы тач кі Тац-

ця на Пят роў на Р. з Мар' і най Гор кі і Але на 

Мі ка ла еў на Ф. з Са лі гор ска, у не чым па-

доб ныя: «Як пра віль на вы ка наць про ва ды 

жа ні ха і ня вес ты, ка лі яны едуць у загс?» 

і «Ка лі на шы ма ла дыя бу дуць вян чац ца, 

якая іко на па він на ў іх быць?»

Мы па ста ян на пад крэс лі ва ем, што так зва ны 
пе ра ход ны час і пра сто ра, у ме жах якой раз горт-
ва юц ца аб ра да выя па дзеі, уяў ля юць са бой ад кры-
тую струк ту ру, аба ра няць якую і пад трым лі ваць 
жыц ця здоль ную раў на ва гу за клі ка ны шмат лі кія 
абя рэ гі. Да шэ ра гу та кіх аб ра да вых прак тык ад-
но сіц ца і пра цяг лы, скла да ны па сва ёй цы ры ма-
ні яль най кам па зі цыі вя сель ны аб рад. Яго па дзей-
ная ад кры тасць і без аба рон насць па мна жа юц ца 
тым, што збі ра ец ца вя лі кая коль касць гас цей, 
па ста ян на мя ня ец ца мес ца пра вя дзен ня важ ных 
аб ра да вых дзе ян няў, ад на ча со ва за дзей ні ча на 
знач ная коль касць вя сель ных чы ноў, за які мі ста-
яць лю дзі роз на га ўзрос ту, по лу, са цы яль на га 
ста ту су, сту пе ні сва яц тва. Пры гэ тым не аб ход на 
ўліч ваць, што як раз вя сель ны цы ры ма ні ял як ні я кі 
ін шы скі ра ва ны ў ад да ле ную перс пек ты ву (на-
роў ні з ім мож на па ста віць толь кі цыкл аб ра даў, 
якія су пра ва джа юць на ра джэн не дзі ця ці). А ка лі 
ўлі чыць, што ма ла дым трэ ба бы ло двой чы пе ра-
адо лець пра сто ру да ро гі, якая яшчэ ў боль шай 
сту пе ні ўяў ля ла ся не бяс печ най для вя сель на га 
по ез да, то ста но віц ца зра зу ме лым, ча му мо мант 
ад праў лен ня ма ла дых да вян ца лі чыў ся ад ным 
з са мых не прад ка заль ных. Гэ тая ака ліч насць 
па тра ба ва ла ад удзель ні каў уклю чэн ня ў кан-
тэкст про ва даў да дат ко вых ма гіч ных дзе ян няў 
прэ вен тыў на га ха рак та ру. Як толь кі жа ніх і ня-
вес та ра зам са сва ёй дру жы най зой муць мес цы ў 
вя сель ным кар тэ жы, баць кі ня вес ты вы кон ва юць 
ры ту ал, на кі ра ва ны на за ха ван не яго цэ лас нас-
ці і не па дзель нас ці на ўсім шля ху — ад до ма да 
хра ма або за гса і на зад.

Баць ка вы но сіў да маш нюю іко ну, а ўслед за ім 
іш ла ма ці, тры ма ю чы ў ру ках за сце ле нае бе лым 
руч ні ком веч ка дзя жы, на якім уз вы ша ла ся мі са, 
на поў не ная жы там. Баць ка і ма ці трой чы абы хо-
дзі лі ва кол вя сель на га кар тэ жу, ру ха ю чы ся па 
хо дзе сон ца, і аб сы па лі яго зер нем.

Сэнс гэ та га свя точ на-ве ліч на га ры ту аль на га 
дзе ян ня зво дзіў ся да двух ас пек таў. З ад на го 
бо ку, трэ ба бы ло «за мкнуць» усіх удзель ні каў аб-
ра ду (перш за ўсё тых, хто ў скла дзе вя сель на га 
кар тэ жу па е дзе ў храм або загс) у сім ва ліч нае ко-
ла, якое на пра ця гу ўся го шля ху не па він на бы ло 
ра за рвац ца ні пры якіх аб ста ві нах. Баць кі аб но сі лі 
по езд іко най і тым са мым уз во дзі лі свое асаб лі вы 
ры ту аль на-ма гіч ны «ко кан», які і па ві нен быў вы-
кон ваць ро лю на дзей на га абя рэ га і не да пус каць 
пра нік нен ня ў яго пра сто ру чу жа-РОД-най сі лы.

Але пас ля ўсіх вы ка на ных ры ту аль ных дзе ян-
няў і ў ха це, і ў два ры іко ну аба вяз ко ва вяр та лі 
на ра ней шае мес ца — на по куць, у чыр во ны 
кут.

Тыя, хто сён ня жа дае вян чац ца, па він ны ве-
даць: для ма ла дых, асаб лі ва ў тым вы пад ку, ка-
лі яны бу дуць браць шлюб, за га дзя на бы ва юць 
два аб ра зы: вы яву Дзе вы Ма рыі і вы яву Ісу са 
Хрыс та, якія «ад пра вяц ца» ў вя сель ную да ро гу, 
бу дуць «пры сут ні чаць» у хра ме пры шлю бе, імі ж 
свя тар бла сла віць ма ла дых. З гэ та га мо ман ту 
іко ны ста нуць ся мей ны мі свя ты ня мі гэ тай ся мей-
най па ры.

Вось тут ха це ла ся б пра вес ці ад но не вя лі кае, 
але прын цы по ва важ нае па раў на нне. За мест та-
го каб су стрэць ма ла дых на па ро зе род най ха ты, 
на не пра цяг лы час па са дзіць іх у чыр во ным ку це 
(«пра пі саць іх тут на доў гі су мес ны век») і толь кі 
пас ля гэ та га кі ра вац ца да рэ ста ра на, дзе бу дзе 
пра хо дзіць свя точ ная ім прэ за, на шы су час ныя 
баць кі ро бяць усё на ад ва рот. Яны су стра ка юць 
жа ні ха і ня вес ту іко най пе рад па ро гам рэ ста ра на, 
а пас ля па кла дуць яе ў якім-не будзь па ке це прос-
та на пад ло зе, дзе яна бу дзе ля жаць да за вяр-
шэн ня за стол ля. Дбай ная гас па ды ня ве дае, што 
па ке т пра дук таў не вар та апус каць на пад ло гу, а 
тут са мая вя лі кая свя ты ня на ней кі час ста но віц ца 
бу дзён най рэч чу...

З га лоў най іко най хра ма ці ха ты ў на ро дзе 
заў сё ды звяз ва лі бу ду чы ню. Так, ка лі яе з ней кіх 
пры чын вы но сі лі з хра ма, то гэ та час цей за ўсё 
прад вяшчала яго раз бу рэн не і спус та шэн не абі-
це лі. Ка лі хат ні аб раз вы но сі лі з ха ты і не вяр та лі, 
гэ та прад каз ва ла вы мі ра нне ўся го Ро ду. Да лей 
мяр куй це са мі.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста-

са ва насць да су час на га жыц ця ка лян дар ных і 

ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды цый і аб ра-

даў на паш то вы або элект рон ны ад рас рэ дак цыі 

з па зна кай «Пра ра дзін нае».

На Мін шчы не пра жы ва юць 130 на цы я наль нас цяў 

і на род нас цяў. З 1996-га раз у два га ды ў цэнт раль ным 

рэ гі ё не пра во дзіц ца аб лас ны Фес ты валь на цы я наль-

ных куль тур. За гэ ты час ён стаў сім ва лам ду хоў нас ці 

і яд нан ня. Чар го вы, тры нац ца ты, раз ме ра пры ем ства 

прай шло ў Ма ла дзеч не. У га рад скім До ме куль ту ры 

са бра лі ся прад стаў ні кі роз ных на цы я наль нас цяў Мін-

скай воб лас ці. Усе, хто ша нуе род ную мо ву, за хоў вае 

тра ды цыі і звы чаі, што да ста лі ся ад пра шчу раў. Фес ты-

валь мож на на зваць свя там адзін ства, друж бы і зго ды. 

Кож ны з удзель ні каў сва ім та лен там, твор час цю аба га-

чае не толь кі сваю са ма быт ную куль ту ру, але і ў цэ лым 

куль ту ру Бе ла ру сі.
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Жы хар аме ры кан ска га го ра да 

Пу эб ла, што ў шта це Ка ла ра да, 

за 34 га ды здаў 303 літ ры кры ві, па-

ве дам ляе сайт Unіlad.

Дэйв Ма ха лік упер шы ню здаў кроў, 
ка лі ма ці яго сяб ра па трэб на бы ло пе-
ра лі ван не. Аме ры ка нец стаў па ста ян-
ным до на рам: кож ныя два тыд ні ён ез-
дзіць у баль ні цу за 160 кі ла мет раў ад 
до му, каб ах вя ра ваць кроў. За 34 га ды 
муж чы на вы ра та ваў 1920 жыц цяў. Ка-
лі Ма ха лік зда ваў кроў 640-ы раз, яго 
ўзна га ро дзі лі знач ком га на ро ва га до-
на ра. Аме ры ка нец за явіў, што зда ваць 
кроў увай шло ў яго ў звыч ку і пад крэс-
ліў, што быць до на рам мож на на ват ва 

ўзрос це 70—80 га доў. Па вод ле яго слоў, 
зда ваць кроў і ра та ваць жыц ці лю дзей 
та кім чы нам — доб рая спра ва для тых, 
хто не мо жа да зво ліць са бе зай мац ца 
даб ра чын нас цю.

Муж чы на вы ра та ваў 
1920 жыц цяў сва ёй кры вёю

Выйграў мільёны і... стаў шах цё рам



Жы хар Вя лі ка бры та ніі, які вый граў 

у ла та рэю 9,7 міль ё на фун таў стэр-

лін гаў, спус ціў усе гро шы на вы піў ку 

і стаў шах цё рам. Ад нак, як па ве дам-

ляе The Mіrror, ця пер ён ад чу вае ся бе 

куды лепш.

Мі кі Кэ рал ку піў шчас лі вы бі лет за адзін 
фунт у 2002 го дзе, ка лі яму бы ло 19. Та ды 
ён жыў у анг лій скім граф стве Нор фалк і пра-
ца ваў пры бі раль шчы кам смец ця. Яго жон ка 
бы ла на сё мым ме ся цы ця жар нас ці.

Як толь кі Кэ рал да ве даў ся пра вый-
грыш, ён ад даў міль ён фун таў стэр лін гаў 
сва ёй ма ці, яшчэ адзін міль ён — дзядзь ку 
і цёт цы, якія да па ма га лі га да ваць яго пас-
ля смер ці баць кі. А калі муж чы на па чаў 
траціць шмат гро шай на за ба вы: вы піў ку, 
нар ко ты кі і пра сты ту так, за дзень ён вы пі-
ваў не менш за дзве бу тэль кі га рэл кі. З-за 
гэ та га ад яго сыш ла жон ка. Кэ рал ад даў 
два міль ё ны фун таў ёй і яе ма ці. Бры та-
нец ад зна чыў, што з мо ман ту вый гры шу 
ва кол яго з'я ві ла ся мност ва сяб роў, і ён 
рас кід ваў ся гра шы ма, каб іх ура зіць. Не-
каль кі ра зоў ён трап ляў у суд з-за п'я ных 
вы ха дак.

Ка лі Кэ рал збяд неў, уся яго кам па нія 
ад вяр ну ла ся ад яго. Яму не каль кі ра зоў 
па гра жа лі зла чын цы і вы ма галь ні кі. «Гро-
шы — ко рань зла. Я зра зу меў, што нель-

га да вя раць ні ко му, на ват сва ёй чор та вай 
сям'і», — пад крэс ліў муж чы на. У 2013 го-
дзе ён па зба віў ся ўсіх гро шай і до ма. Яго 
ад маў ля лі ся браць на ра бо ту з-за скан-
даль най рэ пу та цыі.

Ця пер Кэ рал пра цуе шах цё рам у шат-
ланд скай акру зе Мо ры. Ня гле дзя чы на 
тое, што муж чы на пра во дзіць у ву галь-
най шах це шэсць дзя сят га дзін сем дзён 
на ты дзень, ён пры зна ец ца, што ад чу вае 
ся бе шчас лі вым, бо сум лен на за раб ляе 
на жыц цё. Тым не менш ён ад зна чыў, што 
ка лі б яму да лі маг чы масць па вяр нуць 
час на зад, ён бы не стаў ні чо га мя няць. 
«Гэ та бы лі са мыя вя сё лыя і вар' яц кія дзе-
сяць га доў май го жыц ця», — да даў ён. 
Кэ рал пры знаў ся, што пра цяг вае гу ляць 
у ла та рэю.

Іван КУ ПАР ВАС.






