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Бездзежскі 
народны 
фальклорна- 
этнаграфічны 
гурт -Купеніпка •>.

ларускіх народных песень Гродзен- 
і і і ч ы н ы . . . »  з нотамі (2002). Зборнік дас 
малюнак бел. нар. несеннай творчас- 
ці рэгіёна. паказвае яго слоўна-паэ- 
тычную і музычную адметнасць. Шэ- 
раг песень зарэгістраваны ўнершыню 
(«Там, на гары», «У астравах ахотнік»). 
Пададзены і распаўсюджаныя нар. 
песні, але з адметнай мясцовай мело- 
дыкай («Канцы грэблі шумяць вербы», 
«Ой, з гары сдуць мазуры», «Даліна, да- 
лінушка»). У кнігу ўключаны «жорсткія» 
рамансы з даўняга гарадскога руска- 
бел. рэпертуару («Граю, граю на гіта- 
ры >, «Прыстройся, дзяўчына», «Гарыць 
лямна дый тлеіцц а»), У выданні як 
фалькл. творы прадстаўлены заходне- 
беларускія песні аўтарскага паходжан- 
ня («Адвеку мы спалі», «Беларускаю ру
кою»). Анрацоўкі зроблены з разлікам 
на выкананне ў дзіцячых музычных 
школах і мастацкіх вучылішчах.

А. Ч.Лоііка, А. М. Пяшксвіч.
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БЕЗДЗЕЖСКІ НАРОДНЫ  ФАЛЬК  
ЛОРНА ЭТНАГРАФІЧНЫ ГУРТ «КУ 
ПАЛІНКА» с е л ь с к а г а Д о м а к у - 
л  ь т у р ы Д р а г і ч ы н с к а г а р а ё н а. 
Заснаваны ў 198'’ . з 1991 народны. Кі- 
раўнікі: В.Валковіч і С.Кочык (з 1987), 
І.Каласей (з 1991), Л.Шалыіук (з 2003). 
Гурт нрацуе ў вакальным жанры. У ре
пертуары бел. каляндарна-абрадавыя 
(«Пара, маці, жыта жаці», «Ой, на гары 
ніўка», «Цяпер у нас Дажыначкі»), вя- 
сельныя («За гарамі, за далінамі», « Еха
ла маладая з-над вянца », «Каравай, ка
равай, я цябе ўб іраю »), салдацкія 
(«Ш оў са службы салдат малады», < Ку-

ды, Ваня, ідзеш, куды ад’язджаеш»), 
жартоўныя («Сымэн», <Ой хадзіла па 
садочку, І зламала ёлку») і інш. песні, 
якія выконваюцца а канэла ці над акам- 
нанемент баяна і бубна. Калектыў мае 
касцюмы, выкананыя ў мясцовай тра- 
дыцыі. Гурт — дыпламант Рэгіяналь- 
нага фестивалю бел. нар. харэаграфіі 
« ІІалескі карагод» (г. Пінск, 1991), Рэс- 
нубліканскага свята <Дажынкі» (г. Сто- 
лін, 1996), абласнога фалькл.-этнагра- 
ф ічнага ф естывалю  «Талакуха на 
Бярэсці» (г. Баранавічы, 2001). У тэле- 
праграме «Запрашаем на вячоркі» па- 
казваў вясельны абрад.

С. С. Авадок.

БЕЛАБОГ, Б е л  ы Б о г, мяркуемы нер- 
санаж славянскай міфалогіі, увасаб- 
ленне белых (добрых) сіл; Бог удачы і 
шчасця. Супрацьлегласць Б. — Чарна- 
бог. Некаторыя даследчыкі язычніцтва 
(А.Брукнер, В.Нерынг, С.Урбаньчык І 
інііі.) лічылі імя [5. выдуманым, узнік- 
шым пад уплывам літара іурных рэмі- 
нісцэнцый або нознім заназычаннем 
з нямецкай мовы. Інш. славісты (А.Афа- 
насьеў, Л.Підэрле. В.Іванаў і У.Тапароў) 
лічылі або лічаць рэканструкцыю і.мя 
Б. дастаткова абгруптаванай. У нека- 
торых нрацах па бел. м іфалогіі з Б. 
прынята атаясамлівасць Белуна, вядо- 
мага па запісах фалькларыстаў 19 ст.

Літ.\ Ж ивописная Россия: Отечество 
наше п его зем., ист., пле.м., экон. и быт. 
значении: Литов, и Белорус. Полесье. Мн.. 
1993. С. 272 [рэнр. выд. СПб., 1SS2|.

Э. М. Зайкоўскі. 
«БЕЛАРУС» (< Bielarus *), штотыднёвая 
грамадска-палітычная, літаратурна- 
мастацкая і рэлігійна-асветніцкая га
зета. Выдавалася з 1 3(26). 1.19 1 3 да 
30.7(12.8). 1915 у Вільні на бел. мове 
(друкавалася лац інкай). Рэдактары- 
выдаўцы: А.Бычкоўскі, Б.І Іачопка. Выс
тупала за культурна-нац. адраджэнне 
Беларусі, развіццё бел. мовы, друкава- 
ла свецкія і рэлігійныя творы, арыен- 
таваныя на беларусаў-католікаў. ІІуб- 
лікавала пар. песні, казкі, паданні, эт- 
награфічныя нарысы, анісанні нар. 
гульняў і абрадаў, даследаванні па 
фальклоры, нар. псіхалогіі. Звяргала 
ўвагу на сувязь бел. фальклору і тра- 
дыцыйных абрадаў з хрысціянствам, 
рэл ігійны м і вобразам і і магывамі. 
Апублікавала фалькл. апрацоўкі <3 бе- 
ларускіх казак» (131 і 10.5.1913; 9.1. 
1914), нар. «Жарты» (27.1.1913), <3а- 
гадкі», «Жарты і гірыказкі» (1.3-1913), 
легенды пра волатаў (6.2.1914), запі-
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