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ДУХОУНАСЦЬ НЕ МАЕ КОШТУ

Ёсць успаміньї, якія цягам часу становяцца усё больш яскравьімі і 
' значньїмі. У мяне так з фестывалем «Берагіня», на які я быу запрошаны у 

чзрвені 2012 года у Рудабелку, зараз вядомую як Акцябрскі. Навакольныя 
мясціньї -  так званая «Рудабельская Рзспубліка» -  шырока вядомыя як цэнтр 
партызанскага руху на Палессі у час Вялікай Айчыннай вайны, і тое, што 
нашчадкі партызан падрыхтуюць добры фальклорны фэст, -  сумненняу у 
мяне не вьіклікала, але такога, калі шчыра, я не чакау.

Уражанні ад Рзспубліканскага фестывапю фальклорнага мастацтва 
«Берагіня-2012» -  незабыуныя: сотні і нават тысячы маладых прыгожых 
тварау аматарау фальклору, песні, музыка, беларускія строі, узнёслы настрой
-  паззія і жыццё побач. Здаецца -  тут уся маладая Беларусь... Тры дні -  
няспынныя конкурсы калектывау, прыгожых, таленавітьіх. Прычым тэта усё
-  не «папса», не надакучлівая самадзейнасць, а карэнныя народныя танцы, 
песні, фрагменты абрадау з розных рэпёнау Беларусі (пра сістзмнасць гэтага 
унікальнага фэсту-праекта этнакультурнага выхавання я выкажуся ніжзй 
асобна). Агульнае уражанне ад фэсту у мяне (чалавека, які мінуу мяжу свайго 
80-годдзя і шмат чаго у жьіцці пабачыу) -  каласальнае. Калі славяне змогуць 
адрадзіць уласную традыцыйную духоунасць -  [эта мусяць зрабіць менавіта 
людзі, прайшоушыя «Берагіню» і падобныя «варункі» і «гарнільї» загартоукі 
душы.

Лічу, што гзты фзсг -  адзін з найкарысных наирамкау культурнай 
дзейнасці беларускай дзяржавы, бездакорна прадуцыруемы на патрыятызм і 
стабільнасць самастойнай Беларусі, якая вельмі адказна ставіцца да 
захавання уласнай вясковай, аграрнай інфраструктурьі. Нават некаторыя 
сур’ёзныя палітьікі суседняй Ліетувьі вымушаны канстатаваць перавагу 
Беларусі (урада, Прззідзнта) у гэтай сферы у парауианні з балтьійскімі і 
славянскімі краінамі-суседзямі. Сёння гзта -  аб’ектьіуна-гістарьічньї факт. 
Безумоуна, «Берагіня» магла з ’явіцца толькі на Беларусі. Має калегі па 
фестывальным журы -  напрыклад, дацэнт Санкт-Пецярбургскай дзяржаунай 
акадзміі музьікі (Кансерваторьіі) мастацтвазнауца Ірьіна Папова, прафесар 
Ровенскага гуманітарнага універсітзта Мікалай Гадоускі -  гзтую маю думку, 
неаднаразова выказаную у кулуарах фэсту, падзялялі). Гаму мы мусім сваю 
«Берагіню» абараняць і захоуваць далей, бо інакш -  гісторьія нам не дарує.

У гэтам кантэксце вельмі лагічна вызначыць ролю і фальклору наогул, і 
фестывалю «Берагіня» у прьіватнасці, у культурна-ідзалагічнай падтрымцы 
аграрнай культуры Беларусі, ахове здаровай духоунай асновы жыцця моладзі
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у рэпёпах крашы. Иры тсьменнай культурнай палпыны фальклормы рух 
(як1 на умовах «Берагпп» шгэграваны у шматступенпую фестывальна- 
праектную дзейнасць) наогул здольны спрыянь далейшай стабин зацьп 1 
развншю вясковай. аграрнай сферы Беларусь Д. як вядома. духоумая 
народная культура -  стрыжань духоунай культуры нацыянальнай. Адсюль -  
прамы выхад: а<) аховы народных традыцый - да кулыпурпаи бяснею край/ы 
уво.'у/е. Таму спробы 1мвел1раваць статус «Берагпп» у 2014 годзе з 
рэспубл1каскага да рэпянальнага. замест таю , каб працаваць над яе 
пераходам у статус дзяржаунай праграмы (аб чым ёсць. дарэчы. рашэнне 
Калегп М шктэрства культуры 2012 года, якое не выканана), нонсэнс. Мне 
сорамна Казань пра гэта. ал е -т р эб а .

Гак. фестываль «Берагшя» сёння -  алзшм у краше астэмны 
адладжаны этнакультурна-выхаваучы праект нацыянальнага маштабу. яю' 
мае 15-гадовы пасняховы досвед. Кожныя два гады лепшыя дзщячыя 1 
юнацюя фальклорныя калектывы розных раёнау крашы. як1я працуюць з 
мясцовай этнаграф1чнай спадчынай (як працаваць -  прашсана навукоуцам1 у 
палажэнш пра фэстываль. \ прашсана добра), сустракаюцца на абласных 
адборачных турах. Тут кожная вобласць адб1рае леншы гурт для заключнага 
фэсту у Акнябрск1м. Ну. а суперкампетэнтнае журы (навуковыя эксперты- 
фалькларысты з стал1чных УВЛ культуры мастацтвау \ НАН Беларуа) на 
фшальных 1мпрэзах -  заусёды разгледзщь \ адданасць мясцовым караням. I 
мастацш талент. \ камандны дух самабытных фальклорных гуртоу. Як я ужо 
казау, найболей ж и у л я у  мяне. авога  прафесара. менав1та пяшчотны узрост 
аматарау фальклору на сцэне «Берапш»: бо тэта -  нашыя дзеш, няшая 
булучыня !!! I колыи б чыноунш М шктэрства культуры не размаулял1 пра 
эканомпо грошау \ часовыя праблемы галшы культуры -  гэта несур'ёзна. Хто 
ж эканомщь на сва1х дзецях? Х1ба што - вар'яты. I замест таго. каб 
блакаваннем надобных фестываляу правакаваць з'яуленне асацыяльных 
паводзш у падлеткавым асяродку (што мы сёлета наз1раем у выбухах 
наркаманп у рэпёпах). ш не лепей заняць як мага болыл дзяцей I моладз1 
перайманнем фальклору ва у а х  яго праявах. як гэта робщь «Берагшя» 
апошшя 15 год? I гэтым. дарэчы. фэст не першы год выратоувае нашу 
моладзь ад школных снакус XXI стагоддзя. выхоувае мал алое накаленне 
беларусау у рэчышчы патрыятызму \ этнаэкалогп.

Гаму -  л1чу. што тыя сродм, яюя пойдуць на правядзенне фестывалю у 
гэтым годзе. акуняцца «з запасам». А той духоуна-патрыятычны уздым. як1 
кожны раз выюпкае гэты фестываль. тая радасць. задавальненне. гонар за 
сваю к р а т у  -  наогул не маюць кошту.
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