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Тра ды цый ныя най гры шы 

на тэ ры то рыі між рэч ча Ві ліі і 

Галь шан кі ня змен на су пра-

ва джа лі воль ны час мяс цо-

вых ся лян. Вы ка наў цы — 

му зы кі-са ма вуч кі — іг ра лі ў 

вяс ко вых ха тах на вя сел лях 

і на тан цах, з лёг кас цю пе ра-

хо дзя чы з ад ной ме ло дыі на 

дру гую. Свой му зы кант-са-

ліст або ан самбль (ка пэ ла) 

быў амаль у кож най вёс цы. 

Му зы ка бы ла ў асноў ным 

тан ца валь ная, з эле мен та мі 

ім пра ві за цыі, вель мі рыт міч-

ная і ба дзё рая.

На Смар гон шчы не ка пэл 

бы ло шмат. Яны скла да лі-

ся з са лі ру ю чай скрып-

кі, ча сам уз моц не най 

клар не там, гар мо ні ка 

ці акар дэ о на і ба ра ба-

на. Та кая ка пэ ла ўяў ляе 

са бой яск ра вы прык лад 

так зва най тра іс тай му-

зы кі — ус ход не еў ра пей-

ска га трох са стаў на га 

му зыч на-ін стру мен-

таль на га ка мер на га 

гур та для су пра ва джэн-

ня тан цаў і аб ра даў.

У 1990-я га ды вы ка-

наль ніц кую тра ды цыю 

ка пэ лы тра іс тай му зы кі 

пе ра няў муль ты ін стру-

мен та ліст, смар го нец 

Чэс лаў Жых (кі раў нік 

узор на га ан самб ля на-

род най му зы кі «Гу ля нок») ад 

на род на га му зы кан та Ула-

дзі сла ва Будзь ко «з ру кі на 

ру ку» — гэ тая ме то ды ка пе-

ра да чы эле мен та за ха ва ла-

ся з па чат ку ХХ ста год дзя.

На жаль, му зы ка на шых 

дзя доў і пра дзе даў пас ля са-

цы яль на-куль тур ных пе ра-

ўтва рэн няў на вёс цы ста ла 

не за па тра ба ва ная. Сён ня ж 

нось бі ты тра ды цыі пры кла-

да юць усе на ма ган ні, каб 

удых нуць у на род нае ін стру-

мен таль нае вы ка наль ніц тва 

но вае жыц цё, ад ра дзіць і 

збе раг чы не спра вяд лі ва 

за бы тую каш тоў насць.

На сён ня ў Смар гон скім 

ра ё не на ліч ва ец ца 14 нось-

бі таў эле мен таў, а так са ма 

11 вуч няў і пе ра ем ні каў. 

Най гры шы гу чаць у Смар го-

ні і ў аг ра га рад ку Жо дзіш кі, 

так са ма лю бяць гэ ту му зы-

ку ў Крэ ве, Сінь ках, Віш не-

ве, Ва лэй ка ві чах. Най гры-

шы су пра ва джа юць вя сел лі, 

ся мей ныя свя ты, на род ныя 

і афі цый ныя ўра чыс тас ці, 

ве ча ры ны і кон кур сы по-

бы та вых тан цаў. Нось бі ты 

ўдзель ні ча юць у раз на стай-

ных кан цэрт ных пра гра мах 

ра ён ных свят, шмат лі кіх рэ-

гі я наль ных, рэс пуб лі кан скіх 

і між на род ных кон кур сах і 

фес ты ва лях.

Тра ды цый ны му зыч на-ін-

стру мен таль ны вы ка наль-

ніц кі стыль смар гон ска га 

між рэч ча Ві ліі і Галь шан кі 

скла да ец ца з шэ ра гу ме-

ло дый, ад на част ка з якіх 

ак тыў на вы ка рыс тоў ва ец-

ца, дру гая — зна хо дзіц ца ў 

ста дыі вы ву чэн ня, рас шыф-

роў кі і асва ен ня.

Узор вы дат най куль тур-

най каш тоў нас ці на вы со-

кім уз роў ні прэ зен ту ец ца 

праз твор часць удзель ні-

каў узор на га ан самб ля на-

род най му зы кі «Гу ля нок» і 

ўзор на га фальк лор на га ка-

лек ты ву «Наль шча нач ка». 

Сён ня ка лек ты вы су пра ва-

джа юць рэ гіст ра цыі шлю баў 

і вя сель ныя свят ка ван ні, 

пры цяг ва юць ува гу за ці-

каў ле най мо ла дзі, до раць 

шмат па зі тыў ных эмо цый 

прад стаў ні кам ста рэй ша га 

па ка лен ня, пе ра но ся чы 

іх у ма ла дыя га ды.

Мы ма ем уні каль ную 

маг чы масць — ар га ні за-

ваць свя та ў тра ды цый-

ным сты лі і не толь кі цу-

доў на пра вес ці час, але 

і да кра нуц ца да жы вой 

спад чы ны сва іх прод каў, 

ад чуць яд нан не з імі. Мы 

ма ем за слу жа нае пра ва 

га на рыц ца сва ім на ро-

дам і ба га тай, са ма быт-

най на цы я наль най куль-

ту рай.
Але на БО БІ НА, 

ме та дыст па ахо ве 
гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны 
Смар гон скага ра ён нага 

цэнтра куль ту ры.

Ша нуй сваёШа нуй сваё

СМАР ГОН СКІЯ НАЙ ГРЫ ШЫ: 

ЗА БЫЦ ЦА НЕЛЬ ГА ЗБЕ РАГ ЧЫ

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

ВО СЕНЬ. КУ ПА ЛА. 
ПЕ ЦЯР БУРГ

Учо ра ў Дзяр жаў ным лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку-

па лы па ча ла пра ца ваць вы стаў ка «Ду шой я воль ны 

ча ла век», пры мер ка ва ная да 110-год дзя пры ез ду 

бе ла рус ка га паэ та ў Санкт-Пе цяр бург.

«Го рад, у якім па эт жыў і ву чыў ся ў 1909—1913 га дах, 

ады граў вя лі кую ро лю ў ста наў лен ні яго лі та ра тур на га май-

стэр ства: тут уба чы лі свет яго пер шыя збор ні кі, ад бы ла ся 

тры ум фаль ная прэм' е ра «Паў лін кі» — сла ву тай п'е сы, якая 

і сён ня з'яў ля ец ца ві зі тоў кай бе ла рус ка га тэ ат ра», — на гад-

ва юць су пра цоў ні кі му зея.

Экс па зі цыя рас каз вае пра «ку па лаў скі Пе цяр бург» як 

цэнтр бе ла рус ка га на цы я наль на га ад ра джэн ня, у якім па эт 

знай шоў сяб роў і ад на дум цаў: пра фе са ра Бра ні сла ва Эпі-

ма ха-Шы пі лу, эт ног ра фа Ан то на Гры не ві ча, Вац ла ва Іва-

ноў ска га, Ала і зу Па шке віч. Уні каль ныя ар хіў ныя да ку мен ты 

асвят ля юць дзей насць пер шай бе ла рус кай ле галь най вы да-

вец кай су пол кі «За гля не сон ца і ў на ша акон ца», Бе ла рус-

ка га на ву ко ва-лі та ра тур на га гурт ка сту дэн таў Пе цяр бург-

ска га ўні вер сі тэ та, пе цяр бург скую па ста ноў ку «Паў лін кі» ў 

1913-м, паз ней шыя ві зі ты паэ та ў Ле нін град у 1920—1930-х 

га дах. А кар та з «бе ла рус кі мі ад ра са мі» да па ма гае ад шу-

каць ку па лаў скія мяс ці ны і ў су час ным Санкт-Пе цяр бур гу. 

Асоб ны раз дзел вы стаў кі зна ё міць на вед валь ні каў з пе ра-

кла да мі вер шаў Ян кі Ку па лы, якія ра бі лі яго бліз кі ся бар 

Апа лон Ка рынф скі, Мак сім Гор кі, Ва ле рый Бру саў, Сяр гей 

Га ра дзец кі, а так са ма з ку па лаў скім пе ра кла дам паэ мы 

Пуш кі на «Мед ны кон нік», які да след чы кі на зы ва юць ад-

ным з са мых знач ных у твор чай спад чы не пес ня ра. Акра мя 

да ку мен таў, у экс па зі цыі прад стаў ле ны ра бо ты ай чын ных 

мас та коў: жы ва піс цаў і гра фі каў Ула дзі мі ра Су лкоў ска га, 

Ян кі Ра ма ноў ска га, Вік та ра Алек санд ро ві ча, скульп та раў 

Ва ляр' я на Януш ке ві ча і Паў ла Лу ка.

Вы стаў ка «Ду шой я воль ны ча ла век» бу дзе пра ца ваць 

у му зеі да 5 снеж ня.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Свед кі эпо хіСвед кі эпо хі

КАШ ТОЎ НАС ЦІ 
ВЯР ТА ЮЦ ЦА

Чар го вы пра ект па вяр тан ні ў на шу кра і ну гіс та рыч-

на-куль тур ных каш тоў нас цяў рэа лі за ва ны дзя ку ю чы 

па соль ству Бе ла ру сі ў Фран цыі.

Лі та раль на ў мі ну лую су бо ту, 19 каст рыч ні ка, ак тыў ная 

прад стаў ні ца бе ла рус кай ды яс па ры ў Фран цыі Анас та сія Да-

ні ла ва бяз вы плат на пе рад ала для фон даў Мір ска га зам ка тры 

ве е ры руч ной ра бо ты ХІХ ста год дзя. Ме на ві та гэ тыя ак се су а-

ры, га во рыц ца ў прэс-рэ лі зе па соль ства, ра ней ні ко лі не зна-

хо дзі лі ся на тэ ры то рыі на шай кра і ны, але ўсе яны на ле жаць 

да эпо хі, ка лі та кія ве е ры за ход не еў ра пей скай вы твор час ці 

вы ка рыс тоў ва лі ся прад стаў ні ка мі бе ла рус кай шлях ты.

Ве е ры па ме рам ка ля 30 сан ты мет раў да ту юц ца пры бліз на 

1880—1890 га да мі і ўяў ля юць са бой па двой ны ліст раз ма ля-

ва най тка ні ны з па ста ра льны мі сцэ на мі жыц ця ў вёс цы і квет-

ка вы мі кам па зі цы я мі. Ра ней яны зна хо дзі лі ся ў пры ват най 

ка лек цыі і бы лі на бы тыя спе цы яль на для пе ра да чы ў Мір скі 

за мак, дзе зой муць на леж нае мес ца ў экс па зі цыі.

«Гэ та ўжо не пер шы пра ект па вяр тан ні куль тур ных каш-

тоў нас цяў у Рэс пуб лі ку Бе ла русь, рэа лі за ва ны па соль ствам 

Бе ла ру сі ў Фран цыі ра зам з Анас та сі яй Да ні ла вай, — га-

во рыц ца ў афі цый ным па ве дам лен ні па соль ства. — Ра ней 

у 2018 і 2019 га дах для Мір ска га зам ка бы лі на бы тыя два 

га бе ле ны XVІІ ста год дзя». За ак тыў ную ра бо ту па раз віц ці 

бе ла рус ка-фран цуз скіх куль тур ных ад но сін Анас та сія Да ні-

ла ва пад час цы ры мо ніі пе ра да чы ве е раў атры ма ла па дзя ку 

мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Фо та па соль ства Бе ла ру сі ў Фран цыі.

Гэ тае пы тан не бу дзе 

аб мер ка ва на пад час 

між на род най кан фе-

рэн цыі, якая ад бу-

дзец ца 5-6 ліс та па да 

з удзе лам экс пер та 

ЮНЕС КА. Пер шы дзень 

кан фе рэн цыі прой дзе 

ў поль скім Аў гус то ве, 

дру гі — у Грод не. На-

пя рэ дад ні гэ тай па дзеі 

прад стаў ні кі ўлад або-

д вух рэ гі ё наў су стрэ лі-

ся, каб уз гад ніць свае 

па зі цыі.

З гэ тай на го ды ў Грод-

не па бы ва ла дэ ле га цыя 

Аў гус то ва на ча ле з яго 

бур міст рам Мі ра сла вам 

Ка раль чу ком. Пад час ра-

бо чай су стрэ чы бы ло ад-

зна ча на, што абод ва ба кі 

ак тыў на пра цу юць над тым, 

каб Аў гус тоў скі ка нал быў 

уклю ча ны ў спіс Су свет най 

спад чы ны.

— Гэ та скла да ная па-

этап ная ра бо та, якая па-

ста ян на вя дзец ца, — ка жа 

на мес нік стар шы ні Гро-

дзен ска га абл вы кан ка ма 

Вік тар ЛІС КО ВІЧ. — Мы 

ра зу ме ем, што не да стат-

ко ва прад ста віць ка нал як 

гід ра тэх ніч нае збу да ван не. 

Ста іць за да ча прэ зен та ваць 

яго як уні каль ны аб' ект з ба-

га тай гіс то ры яй, ва кол яко га 

зна хо дзіц ца мност ва куль-

тур ных каш тоў нас цяў.

Па сло вах Мі ра сла ва Ка-

раль чу ка, між на род ная кан-

фе рэн цыя з удзе лам экс-

пер та ЮНЕС КА да зво ліць 

акрэс ліць вы ні ко выя за да чы 

па ўклю чэн ні ка на ла ў спіс 

Су свет най спад чы ны.

— Мы па він ны быць га то-

вы ад ка заць на ўсе пы тан-

ні між на род на га экс пер та і 

да ка заць, што Аў гус тоў скі 

ка нал са праў ды гэ та га вар-

ты, — пад крэс ліў Мі ра слаў 

Ка раль чук. — Так са ма бу-

дзе аб мяр коў вац ца тэ ма 

ту рыс тыч на га па тэн цы я лу 

на ша га агуль на га з гро-

дзен ца мі аб' ек та.

Пад час су стрэ чы бы ла 

да сяг ну та да моў ле насць па 

рас пра цоў цы адзі на га брэн-

да Аў гус тоў ска га ка на ла. 

Так са ма не аб ход на ства-

рыць агуль ную ін фар ма-

цый ную і рэ клам ную плат-

фор му для па пу ля ры за цыі 

ту рыс тыч на га аб' ек та.

Да рэ чы, ня даў на ў Грод-

не ад бы ла ся прэ зен та цыя 

но ва га ма біль на га гі да па 

ве ла марш ру тах уз доўж ка-

на ла. Гэ тая ра бо та бу дзе 

пра цяг ну та. Ёсць ідэя ства-

рыць ма біль ную пра гра му 

з усі мі аб' ек та мі па абод ва 

ба кі ка на ла.

Ста ноў чым фак та рам 

для пры цяг нен ня ту рыс таў 

ста не па шы рэн не бяз ві за-

вай зо ны — з 10 ліс та па да 

ўвесь Гро дзен скі рэ гі ён ста-

не бяз ві за вым. Пла ну ец ца 

ства рыць ці ка вую інф ра-

струк ту ру. На прык лад, 

у Грод не ёсць на мер уз вес-

ці ам фі тэ атр з ві дам на Нё-

ман, а на ка на ле ства рыць 

му зей на ва дзе.

На га да ем, што ў Бе ла-

ру сі ча ты ры аб' ек ты ўва-

хо дзяць у спіс Су свет най 

спад чы ны ЮНЕС КА: зам ка-

вы комп лекс «Мір», На цы я-

наль ны парк «Бе ла веж ская 

пу шча», ар хі тэк тур на-куль-

тур ны комп лекс рэ зі дэн цыі 

Ра дзі ві лаў у Ня сві жы і геа-

дэз іч ная ду га Стру вэ. Яшчэ 

шэ раг аб' ек таў прад стаў ле-

ны для раз гля ду. У іх лі ку — 

Аў гус тоў скі ка нал, Са фій скі 

са бор, Ка лож ская царк ва і 

ін шыя.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 

фо та аў та ра.

РУХ НА СУ СТРАЧ
Ці па поў ніць Аў гус тоў скі ка нал спіс Су свет най спад чы ны?Ці па поў ніць Аў гус тоў скі ка нал спіс Су свет най спад чы ны?

У ін вен та ры жы вой спад чы ны Бе ла ру сі 

за хоў ва юц ца і спеў ныя, і тан ца валь ныя, 

і ку лі нар ныя, і ткац кія, і раз на стай ныя аб ра да выя 

тра ды цыі. Сё ле та Смар гон скі ра ён пра па нуе 

па поў ніць Дзяр жаў ны спіс гіс то ры ка-куль турных 

каш тоў нас цяў Рэс пуб лі кі Бе ла русь но вым 

эле мен там не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы ны, 

які за вец ца «Тра ды цый ны му зыч на-ін стру мен таль-

ны вы ка наль ніц кі стыль смар гон ска га між рэч ча 

Ві ліі і Галь шан кі». За скла да ным, зда ва ла ся б, 

вы зна чэн нем ха ва ец ца не што ін шае, як на род ная 

му зы ка — прос тая, род ная і бліз кая кож на му. 


