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Са мае ці ка вае, 
што ма гі лёў скіх ра сі ян 
на Х Рэс пуб лі кан скім 
фес ты ва лі на цы я наль ных 
куль тур у Грод не бу дзе 
прад стаў ляць… бе ла рус кі 
ка лек тыў «Іві ца».
Але са мі вы ка наў цы ка жуць: 
маў ляў, ні чо га дзіў на га 
ў гэ тым ня ма, ме жы па між 
рус кі мі і бе ла ру са мі вель мі 
ўмоў ныя — пра сцей 
ска заць, што ў на ро даў 
агуль нае, чым роз нае.

— Нас на ват у Ма гі лё ве блы та-
юць з рус кі мі і ці ка вяц ца, з яко га 
ра сій ска га го ра да мы пры еха лі, — 
усмі ха ец ца Іна МУ РА ВЕЙ КА, кі-
раў нік ан самб ля. — У на шым рэ-
пер ту а ры шмат рус кіх пе сень.

На род ны ва каль ны ан самбль 
«Іві ца» вя до мы ў Ма гі лё ве сва і мі 

ўні каль ны мі спе ва мі з эле мен та-
мі ча ты рох га лос ся і вы ка нан нем 
a cappella. Во сем та ле на ві тых лю-
дзей ад да на ста вяц ца да тра ды цый 
сла вян скай куль ту ры і фальк ло ру 
і па да юць на род ныя спе вы ў ці ка-
вай су час най апра цоў цы. Гэ тую 
тэ му яны з за да валь нен нем па пу-
ля ры зу юць на аб лас ных, рэс пуб лі-
кан скіх і між на род ных кон кур сах і 
фес ты ва лях. На прык лад, ле тась 
ма гі лёў скі ка лек тыў прад стаў ляў 
Ра сію на свя це на цы я наль ных 
куль тур у Мал до ве.

— Мы зу сім не ад чу ва ем ні я кай 
роз ні цы па між на шы мі на цы я наль-
нас ця мі, у нас агуль ная ду ша, ка-
жа Іна.

Ка лі ў Ма гі лё ве ла дзяц ца свя ты 
з удзе лам прад стаў ні коў роз ных 
на цы я наль нас цяў, «Іві ца» з за да-
валь нен нем спя вае за бра тэр скі 
на род.

— Мы заў сё ды звяр та ем ся да 
ка лек ты ву па да па мо гу, за пра ша-
ем пад час роз ных га рад скіх святаў 
на наш пад во рак, — ад зна чае Але-
на АПІ ДО ВІЧ, стар шы ня Ма гі лёў-
ска га га рад ско га ад дзя лен ня 
Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска-
га аб' яд нан ня «Рус ское обще-
ство». — Я са ма рус кая, але ўжо 
даў но жы ву ў Ма гі лё ве. І ба чу, што 
мы з бе ла ру са мі — ад на сям'я.

У гра мад скай ар га ні за цыі сён ня 
70 ак тыў ных чле наў, але, як ка жа 
Але на Апі до віч, яны так са ма не ўсе 
рус кія. На огул лю дзей, якім бліз кія 
рус кая куль ту ра і тра ды цыі, вель мі 
шмат. І не толь кі ся род бе ла ру саў. 
У кон кур сах, якія ла дзіць «Рус ское 
общество», ак тыў на ўдзель ні ча-
юць прад стаў ні кі ін шых на цы я-
наль нас цяў. Як, на прык лад, рус-
ка моў ная паэ тэ са з Азер бай джа на 
Алі на Та лы ба ва.

— Ін та рэс да рус кіх пісь мен ні-
каў, кам па зі та раў, вя до мых асоб 
вель мі вя лі кі, — пад крэс лі вае 
Але на Апі до віч. — Гэ та ві даць 
па тым, коль кі ча ла век на вед ва-
ец ца на на шы ме ра пры ем ствы. 
Ле тась вя лі кі ін та рэс у жы ха роў 
Ма гі лё ва вы клі ка лі на шы су стрэ-
чы з на го ды 100-год дзя з дня 
на ра джэн ня Сяр гея Мі хал ко ва 
і 80-год дзя — Яў ге на Еў ту шэн-
кі. Ця пер да пуш кін ска га юбі лею 
мы рых ту ем ці ка вую пра гра му. У 
баб руй скай вёс цы Ця лу ша, дзе 
па ха ва на ўнуч ка паэ та, ад бу дзец-
ца свя та. Пры ем на, што яго вы ра-
шы лі пад тры маць юныя мас та кі 
ма гі лёў скай шко лы № 2 — яны 
пла ну юць пра вес ці там пле нэр. 
А ма гі лёў скае лі та ра тур нае аб'-
яд нан не «Ве тэ ран» на ват вы да-

ла збор нік, пры све ча ны вя лі ка-
му рус ка му паэ ту. Ды што тут 
ка заць, ка лі гіс то рыя пры во дзіць 
шмат пры кла даў на ша га бра тэр-
ства? Усе мы ве да ем ра сі ян, якія 
да сяг ну лі пос пе хаў у Бе ла ру сі, і 
бе ла ру саў, якія шмат ча го зра-
бі лі для Ра сіі. Лі чу, што свя та ў 
Грод не — вель мі важ ная па дзея, 
та му што аб' яд ноў вае лю дзей усіх 
на цы я наль нас цяў.

Як ад зна чыў кі раў нік яшчэ 
ад ной ма гі лёў скай ар га ні за цыі, 
«Рус кі дом», Юрый ВА ЛА БУ ЕЎ, 
на цы я наль ныя гра мад скія аб' яд-
нан ні ства ра юц ца не для та го, каб 
су праць пас та віць куль ту ры, а для 
та го, каб па ка заць іх ба гац це ін-
шым на ро дам і на цы я наль нас цям, 
якія  жы вуць по бач.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На прык лад, аб' яд нан не «Тэ ві нэ» да-
па ма гае сва ім сяб рам у Літ ве ў ар га ні-
за цыі эк скур сій па Бе ла ру сі (Грод на, 

Ня свіж, Мір, На ва гру дак, Лі да…). Вось 
зу сім ня даў на пры яз джа ла вя лі кая гру-
па ту рыс таў з Віль ню са, мно гія з якіх 
бы лі ў нас упер шы ню пас ля рас па ду 
Са вец ка га Са ю за.

Гро дзен скія лі тоў цы хо дзяць у кас-
цёл Свя той Бры гі ты, дзе па ня дзе лях 
ад бы ва ец ца на ба жэн ства на лі тоў скай 
мо ве, спя ва юць там у хо ры. Пры аб'-
яд нан ні «Тэ ві нэ» дзей ні чае ня дзель-
ная шко ла для ўсіх, хто хо ча ве даць 
лі тоў скую мо ву: у ад ной гру пе — дзе ці, 
дру гая — для да рос лых. Уро кі бяс плат-
ныя, Літ ва фі нан суе рас хо ды на па езд кі 
і пра цу на стаў ні каў, якія па ня дзе лях 
пры яз джа юць у Грод на. Ця пер ёсць ва-
ры янт, што вы кла даць бу дзе мяс цо вая 
жы хар ка, якая доб ра ве дае лі тоў скую 
мо ву.

Лі тоў цы — «ста ра жы лы» свя та на-
цы я наль ных куль тур у го ра дзе над 
Нё ма нам, а іх фес ты валь ны пад во-
рак ужо тра ды цый на раз мя шча ец ца 
ка ля Ста ро га зам ка. Па сло вах стар-
шы ні аб' яд нан ня «Тэ ві нэ» Ан та на са 
ЮА ДАЙ ЦІ СА, сё ле та пад во рак бу дзе 
ўпры го жа ны ча тыр ма сця га мі — бе-
ла рус кім, лі тоў скім, з сім во лі кай фес-
ты ва лю, а так са ма вы твор ча-тэх на ла-
гіч на га комп лек су «Хім ва лак но» ААТ 
«Грод на Азот».

— Гэ та спон сар на ша га пад вор ка, 
яко му мы вель мі ўдзяч ны за да па мо-

гу. На прад пры ем стве зра бі лі сцэ ну, 
ста лы і лаў кі, да па ма га юць транс пар-
там. На роў ні з на шым аб' яд нан нем 
пе ра жы ва юць, каб лі тоў скі пад во рак 
вы гля даў да стой на, — ка жа Ан та нас 
Юа дай ціс.

Зра зу ме ла, што на пад вор ку лі тоў-
цаў ад бу дзец ца дэ гус та цыя іх зна ка мі-
та га на цы я наль на га пра дук ту — сы ру. 
І, без умоў на, пад рых та ва на ці ка вая 
твор чая пра гра ма. На прык лад, жы хар кі 
Грод на Анэ ле і Да ле Грэц кія, ма ці і дач-
ка, па ка жуць свае ру ка дзель ныя вы ра-
бы (вы шыў ка, вя зан не). А ка лек ты вы 
на род най лі тоў скай му зы кі пры едуць 
на фес ты валь не толь кі з Літ вы, але 
і з Поль шчы. Ра зам з імі не да зво ліць 
за су ма ваць на вед валь ні кам пад вор ка 
і дзі ця чая му зыч ная ка пэ ла агуль на-
аду ка цый най шко лы з лі тоў скай мо вай 
на ву чан ня ў вёс цы Пе ля са Во ра наў-
ска га ра ё на. Да рэ чы, па ве да міў ды-
рэк тар шко лы, стар шы ня гра мад ска га 
аб' яд нан ня лі тоў цаў «Гім ці не» (Ай чы на) 
Іван Ма цю ле віч, не ўза ба ве пас ля фес-
ты ва лю ў Грод не ча ка ец ца яшчэ ад на 
твор чая па езд ка. Два школь ныя гур ты 
(дзя цей і на стаў ні каў) за про ша ны на 
фес ты валь лі тоў скай на цы я наль най 
пес ні ў Віль нюс.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

Рус кім у Бе ла ру сі да ра гія ў пер шую чар гу тыя мес цы, які звя за ны з іме нем 
вя лі ка га паэ та Аляк санд ра Пуш кі на.
У На ва груд ку ёсць ма гі ла ўну ка Аляк санд ра Сяр ге е ві ча — Пят ра.
Ён быў сы нам ста рэй ша га сы на паэ та — Аляк санд ра Аляк санд ра ві ча, 
пал коў ні ка, ка ман дзі ра 13-га гу сар ска га На рваў ска га пал ка,
які ў той час быў рас ква та ра ва ны ў гэтым гарадку.
У вёс цы Ця лу шы Баб руй ска га ра ё на па ха ва на ўнуч ка Пуш кі на, На тал ля 
Вель я мі на ва-Ва ран цо ва, ад на з да чок ужо зга да на га Аляк санд ра 
Аляк санд ра ві ча. Па вод ле свед чан няў су час ні каў, яна доб ра ма ля ва ла, 
бы ла аду ка ва най і вы ву ча ла бе ла рус кую мо ву. Вель я мі на вы-Ва ран цо вы 
па бу да ва лі ў вёс цы шко лу і царк ву. Шко ла раз бу ра на, а храм за ха ваў ся 
да на ша га ча су, дзей ні чае і ця пер.

Лі тоў цы ад зна ча юць Дзень не за леж нас ці
(16 лю та га), Дзень ад наў лен ня лі тоў скай 
дзяр жаў нас ці (11 са ка ві ка), Дзень ма ці (пер шая 
ня дзе ля мая), Дзень ка ра на цыі Мін доў га (6 лі пе ня).
Най больш шы ро ка лі тоў ская аб шчы на ад зна чае 
Дзень Мін доў га, вя лі ка га кня зя ВКЛ.
У лі тоў цаў ёсць пры маў ка: «Як знай шлі — 
так і па кі ну лі», — якую мож на трак та ваць як 
ад да насць звы ча ям. Тыя свя ты, які на пра ця гу 
ста год дзяў ад зна ча лі іх прод кі, ад зна ча юць і яны 
са мі. У пер шую чар гу гэ та да ты чыц ца Ка ляд, 
Вя лі ка дня, Дня па мі нан ня па мер лых,
свя та Трох Ка ра лёў і ін шых.

СПЯ ВАЙ,
ДУ ША!

КА ЖУЦЬ ПРАД СТАЎ НІ КІ
РУС КАЙ ДЫ ЯС ПА РЫ Ў МА ГІ ЛЁ ВЕ

ЛІ ТОЎ СКІ «АК ЦЭНТ» 
Лі тоў цы — не са мая шмат лі кая на цы я наль ная ды яс па ра на Гро дзен шчы не,
ад нак ме на ві та яны ства ры лі ў воб лас ці най боль шую коль касць гра мад скіх су по лак — 6 

Лі тоў цы — «ста ра жы лы» свя та 
на цы я наль ных куль тур у го ра дзе 
над Нё ма нам, а іх фес ты валь ны 
пад во рак ужо тра ды цый на 
раз мя шча ец ца ка ля
Ста ро га зам ка.

Але на АПІ ДО ВІЧ (у цэнт ры) з ар тыс та мі,
якія прад ста вяць рус кую ды яс па ру на свя це ў Грод не.

Ста рэй шай з іх, аб' яд нан ню «Тэ ві нэ» (Ра дзі ма), у на ступ ным го дзе 
споў ніц ца 20 га доў. Бы лых су гра ма дзян па ВКЛ і СССР ця пе раш няя 
дзяр жаў ная мя жа раз дзя ліць не па він на, і бе ла рус ка-лі тоў скае 
су пра цоў ніц тва сёння раз ві ва ец ца да во лі ды на міч на — у эка но мі цы, 
ту рыз ме, ажыц цяў лен ні су мес ных між на род ных пра ек таў у са мых роз ных 
сфе рах. Доб ра су сед скім ад но сі нам са дзей ні ча юць і гра мад скія су пол кі 
лі тоў цаў у на шай кра і не.


