
Е
Ў ДА КІЯ пра чну ла ся на до світ ку ад 

глу хіх рас ка таў гро му. Ад хі ну ла фі-

ран ку: «Ня ўжо на валь ні ца?» — тра-

ся ну ла за пле чы му жа.

— Уста вай, Се ра фі ме, неш та ня лад нае.

Гас па дар, яко му жон ка пе ра бі ла са лод-

кі ран ко вы сон, штось ці пра бур чаў, кры ху 

па ся дзеў на лож ку і па чаў па воль на апра-

нацца. Гры мо ты не сці ха лі. Се ра фім вый-

шаў з ха ты, на пад вор ку агле дзеў ся. Па-

лым неў ус ход. Сон ца па фар ба ва ла не ба-

схіл ру жо вай чыр ван ню, ды так гус та, што 

тая, сця ка ю чы, за ча пі ла вер ха ві ны цём ных 

дрэў. Але дзіў ным бы ло дру гое: за хад так-

са ма па лы хаў аг нём. Зда ва ла ся, што два 

сон цы ад ра зу ўста юць над зям лёю.

— Што гэ та, Се ра фі ме? — за не па ко е на 

спы та ла жон ка.

— А бог яго ве дае. Мо па жар, а мо жа, 

ма неў ры. Што тут га даць, пай ду ле пей гас-

па дар ку агля ну.

Ля хлеў чу ка ён спы ніў ся, пры слу хаў ся 

да гры мо таў. Яў на не на валь ні ца. А што, 

ка лі гэ та вай на? Вунь коль кі му жы коў з су-

сед ніх вё сак і ху та роў на вай ско выя збо ры 

за бра лі. У са мую ка са ві цу... Не здар ма гэ та, 

ой, не здар ма... Ды і лек тар, што ня даў на ў 

ляс ніц тва пры яз джаў, сва ёй пра па ган дай 

толь кі за не па ко е насць у сэр цы па ся ліў. Гіт-

лер, маў ляў, са Ста лі ным ця пер сяб ры. Да-

га вор аб не на па дзен ні... А ка лі ж яны та кі мі 

сяб ра мі ста лі? Не мец пад ся бе амаль усю 

Еў ро пу пад мяў, а баць ка ўсіх на ро даў ку ды 

гля дзіць? Ды аб гэ тым ле пей маў чаць. Ёсць 

ка ва лак хле ба — і тры май язык за зу ба мі. 

А то, ча го доб ра га... Хто дзя цей па га дуе? 

Брат Мі ка лай? У яго сва іх чац вё ра. Ня даў на 

вось у рай цэнтр дач ку ва зіў — за хва рэ ла. 

Па ра і лі яму да ста рой па ляч кі звяр нуц ца, 

яна леп шая за ста лін скіх дак та роў. Дык 

ка заў, што ста рая ўвесь час, як дач ку агля-

да ла, пла ка ла і паў та ра ла: «Вой на бу дзе, 

вой на бу дзе». Гро шы ні ка пей кі не ўзя ла, 

а дач ку ў ім гнен не во ка на но гі па ста ві ла. 

А што, ка лі і са праў ды вай на пач нец ца?

Сон ца ўзня ло ся вы со ка ў не ба, і тры-

вож на га за ры ва ўжо не бы ло ві даць. Толь-

кі гры мот нае рэ ха ля ка ла на ва кол ле. Час 

збі рац ца на пра цу. Сён ня чар га Се ра фі му 

дзя жу рыць у бу дын ку ляс ніц тва. Па буд-

ных днях там на чаль ства ся дзіць, па вы хад-

ных — лес ні кі чар гу юць. Хоць і шка да вы-

хад но га дня, а што зро біш? Жон ка са бра ла 

тор бу, сня да нак на стол па ста ві ла. Дзе ці, 

па чуў шы пах ва ра най буль бы з са лам і цы-

бу ляй, без мат чы ных уга во раў пра ха пі лі ся, 

каб па сне даць ра зам з баць кам. Чац вё ра 

іх у яго. Ста рэй шая дач ка ўжо да за муж жа 

рых ту ец ца. На во сень ча кай сва тоў. І пой-

дзе яго кры він ка да дру гой сям'і, а там хто 

ве дае, як лёс скла дзец ца. Вось сын кі-па-

год кі — ін шая рэч. Гэ та га лоў ная на дзея і 

ба гац це Се ра фі ма. Бу дзе ка му пра ца ваць 

на зя мель цы, як свет не рас кі да ец ца.

— Тат ка, а хто гэ та гру ко ча? — пы та-

юц ца ма лыя, па-гас па дар ску на мі на ю чы 

кар то плю.

— Ды му жы кі гэ та з су сед ніх вё сак да 

го ра ду на кір маш па да лі ся. Вось пад во ды 

і гру ка цяць па бру ку, — ці то жар туе, ці то 

су ця шае дзя цей Се ра фім, а ў са мо га сэр ца 

сціс ка ец ца ад ту гі і тры во гі.

— Ну, дзя куй бо гу за хлеб на дзён ны, час 

ехаць. Бы вай це зда ро вы, мат ку слу хай це. 

Еў да кія, як што, се на на ўзмеж ку згра бі це. 

Зда ец ца, на дождж збі ра ец ца...

Пры чар го вай хва лі ка на на ды конь ву-

ша мі стры жэ. І яму, ві даць, тры вож на. Чуе 

ска ці на бя ду, што не ка жы. А дзень абя цае 

быць доб рым. Эх, шчас це ча ла ве чае! Што 

ка му, а Се ра фі му мно га не трэ ба. Абы ху-

та рок яго ста яў ды ся мей ка зда ро вая бы ла. 

Хай усю ды лю дзі жы вуць у ці шы ні і спа коі. 

За што тут сва рыц ца, за што ва я ваць? За 

мя жу ці ра зо ру? Ха пае той зям лі і ле су. 

Вось як бя да зда рыц ца ці хва ро ба ўваб'ец-

ца — ні чо га не трэ ба. Але, каб ча ла век не 

за но сіў ся, каб ша на ваў тое, што ёсць, і бя да 

ў пэў най ме ры ка рыс ная. Бо дай во лю — 

ча ла век на не ба мо жа за лез ці, каб Бо га за 

ба ра ду тра ся нуць.

Вуз кая сцеж ка вы ве ла кон ні ка на да ро-

гу, і Се ра фім не ўтры маў ся, ту за нуў лей цы, 

і конь шпар ка па ска каў праз гус ты хвойнік.

У бу дын ку ляс ніц тва — да брот най аша-

ля ва най ха ці не з шы ро кі мі вок на мі, у якія 

заў сё ды ўгля да ец ца ве ка вы лес, мі ту сі лі-

ся лю дзі. На чаль ства вы но сі ла з ка бі не-

таў ней кія па пе ры і трам ба ва ла ў лег ка вік, 

што ста яў за ве дзе ны ля са ма га ган ка. На 

Се ра фі ма ва пры ві тан не ні хто не ад ка заў. 

А па шэ рых і на пру жа ных тва рах лю дзей ён 

зра зу меў, што зда ры ла ся неш та страш нае. 

Каб не за ва жаць, ён пра ціс нуў ся ў не вя ліч кі 

па кой чык, ку ды звы чай на ўсе збі ра лі ся на 

пе ра кур. Тут у клу бах шэ ра га ты ту нё ва га 

ды му на шы ро кай ла ве ся дзеў ста ры Хве-

дар-ляс нік з За лес ся, ча ла век па ва жа ны і 

да свед ча ны.

— Вай на, Се ра фі ме, вай на... — за мест 

пры ві тан ня пер шым пра ба сіў ён. — У рай-

цэнт ры ўжо ёсць за гі ну лыя і па ра не ныя. 

Ня мец кія са ма лё ты ноч чу бом бы скі ну лі...

— Вай на?! Як вай на? Абя ца лі ж, што 

не бу дзе...

— Нас, бра це, з та бой не спы та лі...

У па кой чык ус ко чыў га лоў ны ін жы нер і 

рэз ка аба рваў іх раз мо ву.

— Без па ні кі! Агрэ сар бу дзе раз бі ты ў 

най блі жэй шыя двац цаць ча ты ры га дзі ны. 

На сён ня ўсе воль ныя. Вяр тай це ся да моў і 

ча кай це да лей шых ука зан няў!

Апус ціў шы га ло вы, Се ра фім і Хве дар 

па да лі ся да вы ха да. Іш лі моўч кі, ве ду чы 

ко ней за лей цы, па куль бу ды нак ляс ніц тва 

не знік з ва чэй.

— Што ж то бу дзе, Хве дар? — пер шым 

за га ва рыў Се ра фім.

— Што бу дзе? І ўя віць цяж ка. Ты юна ком 

у бе жан цах быў, а я з гер ман цам у пер шую 

ім пе ры я ліс тыч ную біў ся. Ён та ды ўжо га за-

мі нас тру ціў... Дзя цей і ўну каў шка да.

— Дык і ў нас ар мія ма гут ная. Вунь ін жы-

нер абя цаў, што лю бо му агрэ са ру ў двац-

цаць ча ты ры га дзі ны ро гі зла ма ем.

— Тое і бя да, што та кія ін жы не ры ў ар міі 

ка ман дзі ры, дый уво гу ле... Раз ду ма еш ся, 

Се ра фі ме, на вош та толь кі на гэ ты свет на-

ра дзіў ся...

На скры жа ван ні па-сяб роў ску раз ві та лі-

ся і па да лі ся кож ны ў свой бок.

Ад страш най на ві ны Еў да кія ледзь не 

са мле ла.

— Ай, дзе тач кі мае, дзе тач кі, — га ла сі ла 

яна, і слё зы, як боб, ка ці лі ся па яе шча-

ках. — На вош та я вас на свет на ра дзі ла? 

На веч ныя па ку ты...

Ма лыя, як пту ша ня ты, ту лі лі ся ад но да 

ад на го і шмор га лі на са мі, не ра зу ме ю чы, 

што та ко га страш на га на ра бі ла ся ў све це.

— Што бу дзе? Што ж то бу дзе?! — га-

ла сі ла Еў да кія.

Кры ва вае сон ца па воль на ска ці ла ся за 

цём ную сця ну бо ру. Дзень скон чыў ся. На-

пе ра дзе бы ла ноч, поў ная смут ку і жа ло бы, 

ноч тры вог і на пру жа на га ча кан ня. Не бы ло 

сну Се ра фі му, не спа ла Еў да кія, ад гры мот-

най ка на на ды ва ро ча лі ся ў сва іх лож ках 

дзе ці. Шум з ле су за вок на мі ўпер шы ню за 

жыц цё на вя ваў страх.

Апоў на чы ў дзве ры Се ра фі ма вай ха ты 

па сту ка лі ся. Жон ка сха мя ну ла ся і з тры-

во гай гля ну ла на му жа. Се ра фім за па ліў 

га зоў ку і вый шаў у сен цы.

— Хто там?

— Свои, — па-рус ку ад ка заў стом ле ны 

го лас.

У свят ле лям пы Се ра фім уба чыў ля дзя-

сят ка сал дат у за пы ле ных чыр во на ар мей-

скіх гім нас цёр ках. Адзін з іх быў па ра не ны. 

За бін та ва ная на спех ру ка ў цём ных раз во-

дах кры ві свед чы ла аб сур' ёз ным ра нен ні.

— Здрав ствуй, отец! Нам бы водицы да 

хле буш ка...

Вы со кі віх рас ты хло пец з аб вет ра ны-

мі вус на мі ў афі цэр скай гім нас цёр цы ці-

ха звяр нуў ся да яго. Яны праг на пі лі ва ду, 

па чар зе пе ра да ючы ко наў ку, а Се ра фім 

піль на ўгля даў ся ў кож ную по стаць. Еў да-

кія вы нес ла бо хан хле ба, са ла, вы сы па ла з 

чы гун ка дзя ся так ва ра ных буль бін.

— Час туй це ся...

— Спасибо, а мо жет, у вас медикаменты 

какие имеются, у нас товарищ ра не ный...

Се ра фім вы нес з ка мо ры пляш ку га-

рэл кі.

— Бя ры це, ін ша га ня ма... Ку ды ж вы 

ця пер?

— К своим пробиваться бу дем.

— А дзе ж тыя свае?

Ад ка зу не бы ло. Цём ныя по ста ці бай цоў 

хут ка знік лі ў ляс ным гу шча ры.

Се ра фім вяр нуў ся ў ха ту. Жон ка пла-

ка ла. Толь кі пла ка ла ўжо моўч кі, каб не 

раз бу дзіць дзя цей.

— Су па кой ся, Еў да кія, не трэ ба... Мо жа, 

усё яшчэ абы дзец ца, — ска заў ён, су ця ша-

ю чы ці то жон ку, ці то ся бе, і не рас пра на-

ючы ся пры лёг на шы ро кую ла ву.

Ча му ў цяж кія хві лі ны час цяг нец ца так 

ма руд на, а ў хві лі ны бяз мер на га шчас ця — 

імк лі ва ля ціць? Так ха це ла ся Се ра фі му за-

плю шчыць во чы, за снуць і пра чнуц ца ў ін-

шым све це — спа кой ным і за ціш ным, без 

вай ны і го ра, дзе мож на жыць і пра ца ваць, 

га да ваць дзя цей і ра да вац ца кож на му дню. 

Ён ля жаў і ду маў аб шчас ці. Уча раш нім ран-

кам Се ра фім быў шчас лі вым ча ла ве кам...

На зол ку да іх зноў па сту ка лі ся. На ган ку 

ста я ла чац вё ра ўзбро е ных лю дзей у та кіх 

жа за пы ле ных, па се ча ных гім нас цёр ках. 

Адзін з іх — ся рэд ня га ўзрос ту, у фу раж цы 

і пар ту пеі, з афі цэр скі мі «шпа ла мі» і бліс-

ку чым ме да лём — па ды шоў да Се ра фі ма, 

па ві таў ся і ці ха па пра сіў:

— Нам бы перекусить че го. Боль ше су-

ток без пищи.

Се ра фім, як за ча ра ва ны, гля дзеў на яго 

ме даль.

— Что с вами, товарищ?

Ва ен ны мяк ка кра нуў яго за пля чо. Се-

ра фім сха мя нуў ся.

— Па ес ці?! А дзе ж ва шы па ход ныя кух-

ні, тан кі, са ма лё ты?

Рос пач аха пі ла Се ра фі ма. Ён гля дзеў то ў 

во чы афі цэ ру, то на яго бліс ку чы ме даль.

— Вы ад сту па е це хто ку ды, нас па кі да-

е це, а вас кар мі?! Дзе ж я на вас усіх на бя-

ру ся? У мя не чац вё ра дзя цей, ра зу ме еш? 

Чац вё ра! Іх так са ма кар міць трэ ба. Та бе 

ме да ля за што да ва лі, каб ты па кар чах 

ха ваў ся?

— Се ра фім, апа мя тай ся! — з ха ты вы-

бег ла жон ка і па спра ба ва ла ўмя шац ца. — 

Яны ж не ві на ва тыя, — праз слё зы га ва-

ры ла яна.

— А хто ві на ва ты? Хто? Хто нас аба-

ро ніць?

Се ра фім, бы зня сі ле ны, апус ціў ся на 

пры збу і за крыў твар ру кой.

— Прости, отец...

Афі цэр па ну ра схі ліў га ла ву і ра зам са 

сва і мі пад на ча ле ны мі пад аў ся да ле су.

...Се ра фім да гнаў іх у кан цы ста рой 

грэб лі.

— Пра бач це, сын кі, ка лі мо жа це, пра-

бач це. Бо га за вас ма ліць бу ду... За будзь-

це мае сло вы, у га рач цы і рос па чы ска за-

ныя. І гэ та пры мі це ад чыс та га сэр ца, што 

ёсць...

У льня ным руч ні ку ля жа ла га лоў ка сы ру 

і ка ва лак хле ба. Ча ла век з бліс ку чым ме-

да лём не та роп ка па ды шоў да Се ра фі ма. 

Яны моўч кі гля дзе лі адзін ад на му ў во чы і 

ледзь стрым лі ва лі слё зы. Па чы наў ся дру гі 

дзень вай ны. Жу дас най і кры ва вай, якая 

зні шчыць і па ка ле чыць дзя сят кі міль ё наў 

лю дзей. Бы па чвар ная іс то та, на хаб на 

ўвар вец ца ў шчас лі вае жыц цё пры го жых 

га ра доў і ці хіх вё сак. Зруй нуе ма ры і над зеі 

не каль кіх па ка лен няў. Ды толь кі мац ней-

шай за ва ро жыя гар ма ты і тан кі, мац ней-

шай за лю бую ва ро жую зброю бу дзе сі ла 

ча ла ве ча га ду ху, сі ла во і на-аба рон цы, які 

за раз ста яў пе рад Се ра фі мам.

— Прости и нас, отец. За всё. — Узяў 

ежу і ніз ка па кла ніў ся.

Се ра фім доў га гля дзеў на іх по ста ці і ў 

апош няе ім гнен не не стры маў ся і крык нуў 

на ўзда гон:

— А як за вуць ця бе, ча ла ве ча?

— Иваном. Мы все, отец, Иваны, — ці хае 

рэ ха пры нес ла ад каз.

Ге надзь МІ ШЧУК.
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У Пру жа нах прай шоў VІІ аб лас-

ны фес ты валь фальк лор на га 

мас тац тва «Ра да вод». Ка рэс-

пан дэнт «Звяз ды» на два дні 

аку ну ла ся ў ат мас фе ру на род-

на га свя та — ву чы ла ся ткаць, 

тан чы ла «Обэ рэ ка» пад даж-

джом і збі ра ла ста ра даў нія 

рэцэп ты ба бу лі най сма ка ты.

Сон ца яшчэ не ўзня ло ся над 

трох па вяр хо ві ка мі ў цэнт ры Пру жан, 

а на пло шчу пе рад Па ла цам куль ту-

ры ўжо не пра ціс нуц ца. Яна гу дзе і 

ва ру шыц ца, быц цам ву лей. Толь кі 

за мест пчол — дзе ці ў на цы я наль-

ных стро ях, якія з'е ха лі ся сю ды з усіх 

кут коў Брэст чы ны.

— Абу дзім гэ ты го рад? — ба дзё-

ра пы та ец ца нех та ў мік ра фон.

На тоўп у ад каз су ціш ва ец ца на 

ім гнен не, а пас ля ты ся ча га лос сем 

за цяг вае ста ра жыт ную аб ра да вую 

пес ню: «А мы про со сі я лы, сі я лы. Зе-

ле ная на ша дуб ро ва, дуб ро ва...»

Не ар га ні за ва ная на пер шы по-

гляд люд ская плынь не ча ка на раз-

бі ва ец ца на дзя сят кі ка ра го даў, якія 

па чы на юць кру ціц ца ў роз ныя ба кі з 

роз най хут ка сцю. Па сту по ва аб рад 

пе ра ця кае ў гран ды ёз нае шэс це па 

ад ной з цэнт раль ных ву ліц го ра да. 

Ад та ко га ві до ві шча і ма ты ваў, якія 

сы хо дзяць ка ра ня мі ў да хрыс ці ян скія 

ча сы, дух пе ра хоп лі вае. Ха раст во!

Ся бе па ка заць, 
на лю дзей па гля дзець

Ка лі вы ні ко лі не чу лі пра «Ра-

да вод», то я вам шчы ра спа чу ваю і 

на стой лі ва раю не пра пус ціць яго ў 

бу ду чым. Чым жа гэ ты фальк лор ны 

фес ты валь ад роз ні ва ец ца ад усіх ас-

тат ніх? Удзель ні кі — дзе ці і мо ладзь, 

якія ў май стэр стве на род ных спе ваў 

і тан цаў ча сам пе ра ўзы хо дзяць на-

ват да рос лых. Да та го ж кан цэрт ныя 

пра гра мы тут заўж ды раз баў ле ныя 

на ву ко вы мі, ра мес ны мі і ку лі нар-

ны мі. Аса ло ду атрым лі вае не толь кі 

ду ша, але і га ла ва са страў ні кам! 

Што важ на — фес ты валь цал кам 

па збаў ле ны ка мер цый нас ці.

Сё ле та мес цам пра вя дзен ня «Ра-

да во да» аб ра лі Пру жа ны. Па-пер-

шае, гэ та ма лая ра дзі ма зна ка мі та га 

ды ры жо ра, кам па зі та ра, фальк ла-

рыс та і эт ног ра фа Ры го ра Шыр мы. 

Па-дру гое, тут ёсць шы коў ная ся-

дзі ба ХІХ ста год дзя, якую мяс цо-

выя за вуць «па ла цы кам». Ме на ві-

та яна ста ла цэнт рам пры цяг нен ня 

для ма ла дых ама та раў фальк ло ру. 

Пе рад бу дын кам пад ве ка вы мі лі-

па мі і ду ба мі раз гар нуў ся «Го рад 

май строў», ку ды і тра пі лі ўдзель ні кі 

фес ты ва лю пас ля шэс ця па го ра дзе. 

Над звы чай пры ем на бы ло ўба чыць 

у гэ тым са мым «го ра дзе» вы ключ-

на са праўд ных май строў. Усе даў но 

пры звы ча і лі ся, што шмат лі кія фэс-

ты з ухі лам на аў тэн ты ку за па ла ні лі 

пра даў цы штам па ва ных ім парт ных 

та ва раў. Зда ец ца, там ганд лю юць 

усім, акра мя рэ аль ных вы ра баў руч-

ной ра бо ты ад мяс цо вых май строў. 

«Ра да вод» у гэ тым пла не зра біў 

муд ра — за пра сі лі ра мес ні каў не 

для та го, каб ганд ля ваць, а для та-

го, каб пра вес ці май стар-кла сы для 

ўсіх ах вот ных. Хо чаш — вы шы вай, 

хо чаш — ся дай за ган чар нае ко ла, 

хо чаш — рас піс вай яй кі вос кам.

Вось вы ха ван цы Ма лот ка віц кай 

ся рэд няй шко лы (Пін скі ра ён) ся-

дзяць за крос на мі і за клі ка юць на-

род ткаць пя рэс цень кія па ла віч кі. 

Пру жан скія дзе ці пля туць са ла мя-

ныя кос кі, якія праз не каль кі га дзін 

мож на бу дзе са браць у ка пе лю шы 

для тан цо раў. Мой по гляд чап ля ец-

ца за рас піс ныя глі ня ныя фі гур кі.

— Гэ та ра бо ты вуч няў Лан ской 

шко лы Ма ла рыц ка га ра ё на. Яны 

ў ся бе глі ну ка па юць і ле пяць з 

яе вось та кіх бе ла ру сі каў. Асаб лі-

васць — га то выя фі гу ры аг нём не 

аб паль ва юць, а да юць вы сах нуць 

на ту раль на. Та му фар бы на іх доб-

ра кла дуц ца, — тлу ма чаць прад-

стаў ні кі Ма ла ры ты.

За ўва жаю яшчэ адзін цуд — 

драў ля ныя клуб ні цы. Зда га дац ца, 

ад куль яны, не скла да на. «Лу ні нец кі 

ра ён — клуб ніч ны край, а яшчэ мес-

ца, дзе жы вуць ад ны з най леп шых 

раз бя роў па дрэ ве», — за зна чае 

пе да гог Сяр гей Гнедзь ка, па куль 

яго вуч ні за ся ро джа на па каз ва юць 

ас тат нім, як трэ ба пра ца ваць лоб зі-

кам. Хлоп цы абя ца юць, што да кан-

ца «Ра да во ду» бу дзе га то вы цэлы 

на бор драў ля ных лы жак.

Са мым ма лень кім удзель ні кам 

фес ты ва лю ін стру мент у ру кі не да-

юць, але яны на гэ ты конт не пе ра-

жы ва юць: іх не ада рваць ад «скры ні 

з цу да мі» — бат лей кі, за якой ха ва-

юц ца вуч ні ся рэд няй шко лы № 18 

го ра да Пін ска. «Ста ра жыт ны тэ атр 

з'я віў ся ў нас дзя ку ю чы на стаў ні-

кам бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры. 

Дзе ці і іх баць кі сва і мі ру ка мі змай-

стра ва лі бат лей ку і па шы лі ля лек. 

А спе цы яль на да «Ра да во ду» вы ха-

ван цы тэ ат раль на га гурт ка па ста ві-

лі кла січ ную п'е су «Цар Ірад». Яна 

не страч вае ак ту аль нас ці і заў сё ды 

ці ка вая гле да чам», — рас ка заў ак-

цёр Анд рэй Дзміт ры чэн ка, які вы-

кла дае тэ ат раль нае май стэр ства ў 

18-й шко ле.

Смач ны май стар-клас раз гар ну лі 

па нен кі з Вы со ка га. Іх у «Го ра дзе 

май строў» зна хо джу па са лод кім во-

да ры све жага печыва.

— Па ды ходзь, не са ро мей ся! Га-

лод най не ад пус цім, — клі чуць да 

ста ла дзяў ча ты і частуюць ру мя най 

бу лач кай: — «Бус ню, бус ню, на то бі 

га лё пу, дай мне жы та ко пу», — ка-

жуць у нас, ка лі пя куць та кія пры-

сма кі на Даб ра ве шчан не. Рэ цэпт 

даць?

Не ля жы на пя чы
ды не псуй кір пі чы...

— ...Ра зам з на мі за спя вай, на 

гар мош цы за іг рай! — рэ ха ля ціць 

па ста рым пар ку за ся дзі бай. Вы-

ступ лен ні ан самб ляў, гур тоў, ар-

кест раў і ва ка ліс таў раз гар ну лі ся 

ад на ча со ва на пя ці (!) пля цоў ках 

го ра да. Усё ж га лоў ныя на фальк-

лор ным фес ты ва лі — пес ня і та-

нец. Яны па на ва лі паў сюль, і іх не 

змог спы ніць на ват рап тоў ны лі-

вень. Уя ві це кар ці ну: не ба шчод ра 

па лі вае вы шы тыя ка шу лі і са ла мя-

ныя ка пе лю шы, але дзе ці гэ та га 

не за ўва жа юць — кро чаць па лу-

жы нах з пес ня мі, яшчэ ў ба ра бан 

па стук ва юць!

— Ад куль та кія га ла сіс тыя? — 

пы та ю ся ў хлоп чы ка з ка на пуш ка мі, 

які ад ду шы за цяг вае куп ле ты пра 

ка хан не на ад ной з пры буж скіх га-

во рак.

— Ха ціс лаў скія мы! — з го на рам 

вы крык вае спя вак, ве се ла ад скок-

ва ю чы.

Удзель ні кі фес ты ва лю — пера-

важна школь ні кі. Пры чым тут на 

роў ных вы сту па юць як пер ша клас-

ні кі, так і вы пуск ні кі. На прык лад, ва 

ўзор ны фальк лор ны ан самбль «Су-

ніч ка» (вёс ка Вуль ка-1, Лу ні нец кі 

ра ён) дзе ці трап ля юць амаль ад ра-

зу, як пры хо дзяць у шко лу.

— Гэ та не ра на, на ад ва рот, 

вель мі ар га ніч на. Ме на ві та ў та кім 

узрос це трэ ба за клад ваць пад мур-

кі лю бо ві да сва ёй куль ту ры — ба-

бу лі ных спе ваў, да мат чы най вы-

шыў кі і дзе да вых най гры шаў на 

гар мо ні ку. Споз ніш ся на год-дру-

гі — і ўсё, не змо жаш за ці ка віць дзі-

ця «Кры жач ком» і іг рой на дро вах. 

Асаб лі ва ў імк лі вы час га джэ таў і 

кам п'ю тар ных гуль няў, — раз ва-

жае кі раў нік ан самб ля Ула дзі мір 

КАЛЯНКОВІЧ. — Наш ка лек тыў іс-

нуе з кан ца 80-х га доў, і мы га на рым-

ся, што на ват са мыя пер шыя вы пуск-

ні кі «Су ніч кі» за раз памятаюць, як 

трэ ба тан чыць «Па дэс пань» і мо гуць 

за спя ваць мяс цо выя пры пеў кі.

Да рэ чы, пра пес ні. Ка лі трап-

ля еш на кан цэр ты «Ра да во ду», то 

ўзні кае па чуц цё, што чу еш дзя сят кі 

роз ных моў — на столь кі ад роз ні ва-

юц ца па між са бой га вор кі Брэсц кай 

воб лас ці. Ра зам з тым кож ную з іх 

ты ра зу ме еш. 

Су стра ка юц ца на фес ты ва лі і 

«фальк лор ныя пер лі ны» — пес ні і 

танцы, улас ці выя толь кі ад ной асоб-

на ўзя тай мяс цо вас ці. Як у вёс цы 

Лу нін Лу ні нец ка га ра ё на:

— У нас у сэ лі та кі обы чай. По ка 

ціс то на вя сель ны ко ро вай под ыхо-

дзіць, то трэ ба та нец з лу чын ка мі 

про тон цо ва ці, а по том гэ тыя лу чын-

кі ма це ры ода ці, коб во на імі дро-

ва в пэ чы рос то пі ла. Як ма ці ціс то 

рас чы ня ла, то под дзі жэч ку гро шы 

кла ла. А як во на яго мэ сі ла, то ў 

Бо га мо ло дым шчас ця, доб рай до-

лі про сі ла. А як ру кі вы мы ва ла, то 

во ду под ві шэнь ку вы лі ва ла, коб ві-

шэнь кі хо ро шо ро дзі лі са, а мо ло дыя 

жы лі да лю бі лі са!

«Ра да вод», хоць і за ста ец ца на-

мі наль на аб лас ным фес ты ва лем, 

даў но на быў сла ву між на род на га. 

Яго не маг чы ма ўя віць без за меж-

ных гас цей — дзі ця чых фальк лор-

ных ка лек ты ваў ін шых сла вян скіх 

кра ін. Сё ле та па ка заць ся бе пры-

еха лі па ля кі з Пад ляш ша, ра сі я не 

з Во лаг ды і сер бы з го ра да То по ла 

і вёс кі Дрэ на вац.

— Мы тут не ўпер шы ню. Не маг лі 

пра пус ціць шы коў ны фес ты валь, які 

аб' яд ноў вае столь кі дзя цей, — рас-

ка заў мас тац кі кі раў нік серб ска-

га ан самб ля «Оп ле нец» Мі ра слаў 

БЛА ГА ЕВІЧ. — Фальк лор — гэ та 

не пра аду ка цыю і маг чы мас ці. Гэ-

та пра та лент і шчы рую ці ка васць 

да сва ёй на цы я наль най куль ту ры. 

Я ўсё жыц цё пры свя ціў ме ды цы не, 

але гэ та ні ко лі не пе ра шка джа ла 

мне зай мац ца на род ны мі тан ца мі і 

спе ва мі, пры віць лю боў да іх свай му 

сы ну і ўну ку. Я ба чу, што бе ла ру-

сы так са ма «га раць» фальк лор най 

тэмай. Гэ та нас зблі жае.

Па тра ды цыі, фі наль ную кроп-

ку на фес ты ва лі па ста віў кон курс 

тра ды цый ных бы та вых тан цаў. Пе-

ра мож ца мі сё ле та ста лі вы ха ван цы 

сярэдняй школы № 13 г. Баранавічы 

і СШ № 2 г. Століна. Ад нак сут насць 

на ват не ў тым, хто ста не пер шым. 

Хоць кон курс і на гад вае чымсь ці 

спар тыў нае спа бор ніц тва, па коль-

кі пра хо дзіць этап на (ад 1/8 да фі-

на лу), а па ры зма га юц ца за зван-

не леп шых у ча ты рох уз рос та вых 

ка тэ го ры ях. Ці ка васць у тым, што 

ка на ніч на га вы ка нан ня та го ці ін-

ша га тан ца не іс нуе — удзель ні кі 

па каз ва юць, як ска ка лі на вя чор ках 

ме на ві та ў іх мяс цо вас ці. «Ба зар», 

«Ка ха нач ка», «Мя це лі ца», «Ой ра», 

«Ка кет ка», «Зай чы кі», «Кра ка вяк», 

«Обэ рак», «Ноч ка»... Ёсць яшчэ не-

звы чай ны та нец, які мае ад ра зу ча-

ты ры наз вы — «Лы сы», «На дзя», 

«Ка ра пет» і «Зя лё ная ро шча». Ад-

ным сло вам, не поль кай адзі най мо-

гуць па хва ліц ца бе ла ру сы!

Ган на КУ РАК, фо та аў та ра,

Мінск — Пру жа ны — Мінск.

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

Што ра біць 
з над ма гіль ным 

кры жам?
«Прай шоў год пас ля смер ці баць кі, і мы 

па ста ві лі пом нік. За стаў ся крыж, што з ім 

ра біць да лей?» — гэ тае пы тан не да сла лі ў 

рэ дак цыю на шы чы та чы з Фа ні па ля.

Ня даў на мы так са ма на во дзі лі па ра дак на Гра-

бён скіх мо гіл ках, што ў Чэр вень скім ра ё не (аб наў-

ля лі аг ра дкі), і зноў су тык ну лі ся з не па ра зу мен нем, 

якое не прос та кі да ла ся ў во чы, а бра ла за жы вое. 

Ка ля ўва хо да на мо гіл кі ля жа ла га ра смец ця, ся-

род яко га мож на бы ло ўба чыць шмат драў ля ных 

над ма гіль ных кры жоў. Ду ша ба ле ла ад на шай 

без да па мож нас ці і не ахай нас ці, а яшчэ больш — 

ад ня ве дан ня ад веч ных тра ды цый і ад сут нас ці 

куль ту ры пад тры ман ня па рад ку на мо гіл ках.

Па пя рэд нія па ка лен ні бе ла ру саў так са ма ста-

ві лі крыж на ма гі ле пас ля па ха ван ня. Час цей 

вяс ной на Ра даў ні цу або На ўскі Вя лік дзень (чац-

вер пас ля Вя лі ка дня), ра дзей во сен ню на Дзя ды, 

Дзі міт раў скія, Мі хай лаў скія ме на ві та на кры жах 

з'яў ля лі ся прад ме ты што га до ва га аб наў лен ня. 

На над ма гіль ныя кры жы (знак роў на сці пе рад 

Бо гам) пры ма цоў ва лі або па вяз ва лі ад па вед-

ныя зна кі-сім ва лы: на ма гі ле дзяў чы ны — бе лы 

вя нок; на ма гі ле жан чы ны — бе лы фар ту шок; 

над ма гі ла мі муж чын ці ха пя лёс ка лі ся са ма тка-

ныя бе лыя руч ні кі. У Мя дзель скім, Баб руй скім, 

Сма ля віц кім ра ё нах нам да во дзі ла ся ба чыць, як 

на кры жах, якія ста я лі над ма гіл ка мі хлоп чы каў, 

бы лі па вя за ны вуз кія па ясы.

Сён ня над ма гіль ны крыж — па зна валь ны знак 

кан фе сі я наль най пры на леж нас ці ня бож чы ка, які 

ўзвыш аец ца над ма гі лай і «за мы кае» кам па зі-

цыю сфар мі ра ва най зо ны смер ці, — «кра су ец ца» 

толь кі год. У ад па вед нас ці з уні вер саль ным рыт-

мам тра ды цый най куль ту ры 0-3-9-40-1, год праз 

год на ма гі ле па ста вяць свец кі знак — пом нік.

А да лей шая гіс то рыя кры жа мо жа пай сці зу сім 

роз ны мі шля ха мі. З ад на го бо ку, не ка то ры час 

іс на ва ла тра ды цыя, якая па тра ба ва ла, перш чым 

уз вес ці над ма гі лай гра ніт ны пом нік-комп лекс 

(у вель мі шы ро кім дыя па зо не ва ры ян таў ува саб-

лен ня)... вы бі раць зям лю на 20—30 см і па клас ці 

ту ды драў ля ны крыж.

Іс нуе і та кі ва ры янт, да во лі рас паў сю джа ны ў 

Бе ла ру сі: пас ля та го як па стаў ле ны пом нік, крыж 

кла дуць збо ку ад ма гі лы, і ён зна хо дзіц ца там 

яшчэ на пра ця гу двух-трох га доў. Ка лі пад уплы-

вам сон ца і па вет ра драў ля ны крыж стра ціць сваю 

фор му, яго вы кід ва юць на смет нік як звы чай ную 

по бы та вую рэч, якая ад слу жы ла свой век.

У сла вян скай тра ды цыі іс на ваў звы чай: двой-

чы на год (а ў не ка то рых мес цах і больш) не аб ход-

на бы ло ачыс ціць зям лю ад уся ля кай ста рыз ны. 

Та му на Мас ле ні цу і на Ку пал ле хлоп цы збі ра лі 

стап та ныя лап ці, па ла ма ныя ка шы, струх ля ве лыя 

ба ро ны і спаль ва лі на вог ні шчы. Бы ло б вы дат-

на, ка лі б мы ад ра дзі лі гэ тае пра ві ла ў да чы нен ні 

да на шых мо гі лак: пе рад Ра даў ні цай са браць 

усе не па трэб ныя кры жы ў ад но мес ца і спа ліць. 

Лепш так, чым на зі раць за тым, як яны ва ля юц ца 

ў га ры смец ця.

Ёсць яшчэ адзін ва ры янт не звы чай на га лё су 

гэ тых кры жоў. Гэ тую тра ды цыю з су сед няй Літ вы 

пе ра няў ка лісь ці ксёндз Буль ка ў вёс цы Мо сар 

Глы боц ка га ра ё на. Мяс цо выя мо гіл кі ўва хо дзяць 

у вель мі пры го жы пар ка ва-кас цёль ны ан самбль 

і вы раз на свед чаць аб тым, што мо гуць зра біць 

лю дзі, аб' яд на ныя ад ной ідэ яй. На мяс цо вых мо-

гіл ках, якія раз ме шча ны на па гор ку, на ве дзе ны 

ідэа льны па ра дак, а ў су праць лег лы бок ад мо-

гі лак і кас цё ла скі ра ва на да ро га на мяс цо вую 

Гал го фу. Па аба пал да ро гі ў якас ці зям ной ах вя-

ры Ня бес на му Зба ві це лю ўзвыш аюц ца дзя сят кі 

кры жоў, роз ных па фор ме, па сім ва ліч ным сэн се, 

па ме рах. На кож ным з іх ма ец ца па зна ка аб той 

сям'і, якая пры нес ла гэ тую ах вя ру і якая, трэ ба 

ду маць, тым са мым за свед чы ла по шук ад веч-

ных іс цін. Гэ ты во пыт мож на сме ла пе рай маць 

і та кім чы нам вы ра шыць праб ле му эс тэ ты за цыі 

сак раль най пра сто ры мо гі лак.

Сён ня ў мно гіх вёс ках вяр та юц ца на свае 

ко ліш нія мес цы кры жы-абя рэ гі, якія ста ві лі на 

па чат ку ву лі цы або на скры жа ван ні да рог. Гэ-

ты крыж быў свое асаб лі вым цэнт рам вяс ко ва га 

све ту; пе рад ім спы ня ла ся па ха валь ная пра цэ-

сія, схі ля лі га ла ву для бла га слаў лен ня ма ла дыя, 

якія вяр та лі ся з-пад вян ца, хрыс ціў ся той, хто 

кі ра ваў ся ў да лё кую да ро гу, і той, хто ўжо адо-

леў яе і вяр таў ся да род на га па ро га. Га на рыш ся 

і ра ду еш ся за куль ту ру сва іх прод каў і ве дан не 

тра ды цый ту тэй шых жы ха роў, ка лі ба чыш, як на 

пры да рож ных кры жах, якія ста яць па ся рэ дзі не 

або на ўскрай ку вёс кі і вы кон ва юць ахоў на-за-

сце ра галь ную функ цыю, па вя за ны ад на ча со ва 

і руч нік, і вя нок, і фар ту шок, та му што кры жы 

пры зна ча ны пе ра сце раг чы ўсіх жы ха роў вёс кі: 

ма лых і ста рых, дзяў чат і хлоп цаў.

Тую ж ро лю бу дзе вы кон ваць і ўкры жа ва ны 

кур ган па мя ці па тых, пе рад кім мы заў сё ды схі-

ля ем га ло вы, про сім пра ба чэн ня і спа дзя ем ся 

на маўк лі вую зго ду-пад трым ку. У та кім ра зе мы 

на ла дзім жы вую по вязь ча су (мі ну ла га і сён няш-

ня га) і са мі ство рым тое ка пі шча, якое па яд нае 

нас не толь кі ма рай заўт раш ня га дня, але і каш-

тоў нас ця мі ста ра даў няй тра ды цыі. Та ды да ро га 

ад чыр во на га ку та род най ха ты да ма гіл сва іх 

прод каў бу дзе па зна ча на кры жа мі па мя ці.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях і пры-

ста са ва нас ці 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».

Ге надзь Мі шчук на ра дзіў ся праз 25 га доў пас-

ля за кан чэн ня Вя лі кай Ай чын най вай ны, та му, 

зра зу ме ла, яго ўяў лен ні пра яе грун ту юц ца на 

пе ра асэн са ван ні чу жо га жыц цё ва га во пы ту, на 

пра чы та ных кні гах і пра гле джа ных кі на філь мах. 

Ці да стат ко ва гэ та га, каб на пі саць апа вя дан не, 

якое па кі да ла б ура жан не, што на пі са на праў дзі-

ва? Без умоў на, так, і ў якас ці пры кла ду мож на 

пры вес ці не ве ра год на вя лі кую коль касць мас тац кіх тво раў на гіс та рыч ную 

тэ му. Праў да, усё ж пры ад ной, ці не са май важ най умо ве: твор па ві нен быць 

та ле на ві тым. А ці ўда ло ся Ге на дзю Мі шчу ку ства рыць та кое апа вя дан не, чы-

та чы «Звяз ды» мо гуць мер ка ваць са мі, пра чы таў шы яго.

Алесь БА ДАК.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

Да вед ка
«Ра да вод» з'я віў ся ў 2004 го дзе і пра во дзіц ца з пе ры я дыч нас цю 

раз у тры га ды.

Аў тар пра ек та — Ве ра ВОЛ КА ВА. Пад эгі дай фес ты ва лю ла-

дзяц ца за наль ныя агля ды фальк лор най твор час ці дзя цей і мо ла дзі, 

се мі на ры-прак ты ку мы і май стар-кла сы, у якіх удзель ні чае больш за 

20 ты сяч ча ла век. На фі наль ныя ме ра пры ем ствы ад бі ра ец ца толь кі 

ты ся ча леп шых му зы кан таў, ва ка ліс таў, тан цо раў і май строў Брэст-

чы ны, а так са ма за пра ша юц ца за меж ныя гос ці. Мес ца пра вя дзен ня 

«Ра да во ду» кож ны раз мя ня ец ца: фес ты валь ужо пры ма лі Брэст, 

Іва на ва, Коб рын.

Cло ва экс пер ту
На тал ля МА ТЫ ЛІЦ КАЯ, фальк ла рыст, спя вач ка, стар шы вы-

клад чык ка фед ры эт на ло гіі і фальк ло ру БДУКМ, член жу ры 

фес ты ва лю:

— Сён ня ў вяс ко вых ДК мы на зі ра ем та кую кар ці ну: дзя ся так 

жан чын і адзін гар ма ніст. А ду ша про сіць тан ца, та му на шыя ка бе ты 

і вы му ша ныя ска каць поль ку без ка ва ле раў. Гэ та не нар маль на! У да-

рэ ва лю цый ны час усе муж чы ны ўме лі і спя ваць, і тан ца ваць. Не са-

ро ме лі ся, а на ад ва рот, імк ну лі ся ся бе па ка заць. Бо як не здоль ны 

да тан цаў, то ні ад на дзяў чы на за ця бе за муж не пой дзе. А ця пер? 

Ка лі хто пес ню за цяг не, на ва коль ныя ду ма юць, што ча ла век га рэл кі 

пе ра браў... Ус пры ман не спе ваў, на жаль, пе ра вяр ну ла ся на 180 гра-

ду саў: ця пер мы іх быц цам са ро ме ем ся. А між ін шым, Ры гор Шыр ма 

ка заў, што пес ня — ду ша на ро да. Хто спя вае, у та го ду ша жы вая і 

зда ро вая...

Апавяданне

ПА ЧА ТАК

НЕ ПОЛЬ КАЙ АДЗІ НАЙ
Дзе ха ва ец ца са праўд ная на цы я наль ная куль ту ра бе ла ру саў?

Мотальскія гарманісты скралі ўсе дзявочыя сэрцы на фестывалі.

Батлейка прыцягвае дзяцей, як і пяць вякоў таму.


