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У напісанні матэрыялаў, якія адлюстроўваюць праблемныя аспекты 
фестывалю фальклорнага мастацтва “Берагіня”, я ўжо меркаваў 
сцішыцца. Бракуе часу, ды і вынікаў —  кот наплакаў. Што ж, а некалі 
па артыкулах у рэспубліканскіх СМІ прымаліся рашэнні ў кабінетах... 
Але ж чарговая “Берагіня” ўжо на парозе —  20 —  24 чэрвеня. А час бяжыць 
шпарка. Чакаць, калі “на гары рак свісне” —  не надаецца. Таму адважыўся 
зноу панадакучваць работнікам культуры з розных куткоў Беларусі адносна 
падрыхтоўкі да значнай для ўсёй краіны падзеі. Можа, кагосьці з шаноўных 
чытачоў “К” (пастаяннага і асноўнага інфармацыйнага спонсара “Берагіні”) 
гэты мой артыкул матывуе на канкрэтныя захады альбо зберажэ 
ад памылак. А каб так яно здарылася, варта заўсёды памятаць пра самае 
галоўнае —  унікальную місію нашага фестывалю.

ПАДЗАБЫТАЯ
НАРОДНАЯ
ПЕДАГОГІКА

Адна з інавацый “Бера- 
гіні” — Турнір дзіцяча-ма- 
ладзёжных фальклорных 
калектываў “3 рога ўсяго 
многа”. У першыя гады рэ- 
алізацыі (19% — 1998) гэты 
аўгарскі праект меў шмат 
нараканняў ад кіраўнікоў 
калектываў ды метадычных 
службаў. У чым іх сутнасць? 
“Незадаволеныя” на пачат- 
ку цяжка ўспрымалі ідэю 
сінкрэтычнасці фальклору. 
Выхаваныя ў сваіх навучаль- 
ных установах, яны асвоілі 
стыль так званага другас- 
нага мастацтва — “народ- 
на-сцэнічную тюрчасць”. 
Бо аўгэнтычны фальклор у 
шырокім сэнсе комплексна 
не выкладаўся.

Тая няўпэўненасць ва 
ўспрыманні прапанава- 
ных намі падчас “Берагіні” 
інавацый дзівіла яшчэ па 
іншай прычыне. Насам- 
рэч, у аснове “новага” ля- 
жалі ўсяго толькі прынцы- 
пы беларускай народнай 
педагогікі! Раней дзіця без 
прымусу пры дапамозе да- 
рослых авалодвала ўсім 
комплексам традыцыйных 
ведаў у народным побьще, 
у чалавечых стасунках, уме- 
льствах, духоўнай культуры. 
Акрамя працоўных навы- 
каў, падлеткі без асаблівай 
напругі засюйвалі мастац- 
кія формы быту, удзельні- 
чалі ва ўсіх каляндарных і 
сямейна-родавых абрадах, 
у якіх цанілася і мастацтва 
спеваў, танцаў, гульняў, і 
ігра на музычных народных 
інструментах. У пашане 
былі і агіавядальныя здоль- 
насці чалавека. 3 асаблівай 
павагай у вясковай грамадзе 
ставіліся да майстэрства вы- 
рабу і мастацтва нашэння 
народных строяў.

1 што мы маем сёння? 
На жаль, беларускую тра- 
дыцыйную народную ха- 
рэаграфію не вывучаюць 
(за рэдкім выключэннем) у 
адукацыйных установах па- 
чатковага, сярэдняга і вы- 
шэйшага ўзроўню. Не ў па
шане яна нават на кафедры 
харэаграфічнага мастацтва ў 
Беларускім дзяржаўным уні- 
версітэце культуры і мастац- 
тваў. Таму натуральна, што ў 
рэпертуар народна-сцэніч- 
ных калекгываў трапляюць 
узоры пераважна небеларус- 
кага паходжання. А тое, што 
называецца беларускім, не 
заўсёды адпавядае дэклара- 
ванай сутнасці.

На маю думку, праблема 
беларускай народна-сцэніч-. 
най харэаграфіі — асобная 
тэма, якая, разам з трады- 
цыйным фальклорным мае-

А вы рыхтуецеся 
да “Берагіні”? Яьичэ раз 

пра складнік 
нацыяналънай 
ідэалогіі

народны строй, звычай, аб- 
рац... I на базе Чачэрскага ра- 
ёна давесці, што адраджэнне 
аўтэнтычнай народнай куль
туры магчыма паўсюдна.

У выніку, фальклорныя 
дзіцячыя і маладзёжныя ка- 
лекгывы Чачэршчьшы скла- 
лі аснову рэспубліканскіх 
фесгываляў “Беларуская 
полька”. I як ні дзіўна — усе 
ўдзельнікі тых ансамбляў на 
ўсіх фесгывалях былі апрану- 
ты ў этнічныя строі са свай- 
го рэгіёну. Вось такіх амаль 
“фантастычных” вынікаў 
можна дасягнуць пры зла- 
джанай працы па аднаўлен- 
ні гісторыка-культурных 
каштоўнасцяў. Тым болей, 
у адным з “чарнобыльскіх” 
раёнаў. Варга аозначыць тут 
шчьфую, сапраўцную заці- 
каўленасць выканаўчай ула- 
ды, раённай культуры і ад- 
укацыі — ды, зрэшгы, і ўсяш 
насельніцгва раёна.

Японцы, якія ў той час у 
натуральных умовах усеба- 
кова вывучалі на тэрыторыі 
Беларусі насіупствы нападу 
“мірнага” атама на чалаве
ка, грамадства, сістэматыч- 
на і актыўна дакументавалі 
на фота і відэа сюжэты са- 
мабытнага фестывалю тра- 
дьщыйнай культуры. Пасля 
Чарнобыльскай трагедыі 
мне давялося часта навед- 
ваць пацярпелы ад яе рэпён 
для даследавання яго куль- 
турнай спадчыны. У Чачэр- 
скім раёне па шмат разоў 
сустракаўся з жыхарамі ад- 
ных і тых жа вёсак (Бабічы, 
Нісімкавічы, Валосавічы, 
Бяляеўка, Залессе, Палессе, 
Бацьвінава, Мяркулавічы, 
Глыбочыца...), занатаваў 
шмат карагодных, танцава- 
льных, музычна-інструмен- 
тальных узораў, звычаяў.

На жаль, “Польцы” на- 
канавана было адбыцца 
ўсяго чатыры разы (з невя- 
лікімі прамежкамі паміж 
кожным). Мясцовыя жыха- 
ры, інтэлігенцыя, удзельні- 
кі фэсту і дасюль сумуюць 
па тых знакавых для раёна 
падзеях. Дык ці не час рас- 
пачаць другую хвалю адра- 
джэння народнай мастацкай 
свадомасці на Чачэршчыне? 
Пьгганне гэтае, мабыць, 
трэба адрасаваць мясцовым 
уладам.

Да ўсяго, я лічу, што “Бе
ларуская полька” — як сіс- 
тэма аднаўлення народнай 
спадчыны пэўнага краю і 
ўнікальная частка нацыяна- 
льнай мастаякай гісторыі — 
павінна быць грунтоўна 
даследавана на ўзроўні воб- 
ласці і краіны, абагульнена, 
зафіксавана ў розных друка- 
ваных і электронных срод- 
ках. I гэтую справу неабход- 
на рабіць, не пакідаючы яе 
на заўгра, пакуль яшчэ ёспь 
жывьи сведи эксклюзіўнага 
працэсу.

Упэўнены: берагін-
скі праект мог бы ўвайсці ў 
склад канцэптуальнай час
т а  Нацыяналънай прагра- 
мы “Традыцьгйная культу
ра і моладзь Беларусі”, пра 
якую амаль двацпаць гадоў 
вядзецца гаворка ў розных 
кабінетах на розных павер- 
хах розных устаноў. Яшчэ 
ў 2012 годзе па рашэнні ка- 
легіі Міністэрства культуры 
Рэспублікі Беларусь былі 
зроблены спробы стварэння 
такой праграмы. Але ў да- 
лейшым справа забуксавала 
“на месцах”. А святое месца 
пустым не бывае! Зазірніце 
ў телеэкран і ў камп’кяар- 
ную сетку. 3 усіх бакоў ліецца 
антыэсіэтычнае ды антыма- 
ральнае — брьщкае! Вось у 
гэтым і праблема

Згадваю фестываль са- 
вецкага часу “Балтыка”, які 
па чарзе праюдзіўся ў Літве, 
Латвіі і Эстоніі. Тады мяне 
моцна ўразіў зводны хор, у 
якім плячо да пляча стаялі 
тысячы людзей: члены па- 
літбюро ЦК кампаргыі кра- 
іны-гаспадыні фестывалю, 
прафесійныя і самадзейныя 
выканаўцы, школьнікі... 
Таму не выпадае здзіўляц- 
ца, што нават у тыя часы 
латышы, літоўцы, эстонцы, 
не саромеліся хадзіць у на
родных строях, гуляць у свае 
гульні, забаўляцца народ
ным! танцамі. Здавалася б, 
гэта гатовая ідэя для нашых 
часоў — скажам, для тых жа 
Дзён вышыванкі або “Сла- 
вянскага базару ў Віцебску”!

Перакананы: усё, пра 
што я апавядаў вышэй, 
з’яўляецца складнікам на- 
цыянальнай ідэалогіі. Лічу, 
для яе сцвярджэння варта, 
сярод іншага, і больш піль- 
на ўглядацца ў традыцый- 
ную, асабліва каранёвую, 
народную культуру белару- 
саў, штодзённа павышаць яе 
ролю і пакрокава вырашаць 
набалелыя праблемы.

Гэта задача для дзяр- 
жаўных інстытуцый, гра- 
мадскасці, носьбітаў і 
пераемнікаў унікальнай ку
льтуры. Аднаму раёну (якім 
бы фінансавым, кадравым, 
навукова-метадычным,  
арганізацыйным патэнцы- 
ялам ён ні валодаў) цягнуць 
рэспубліканскі “воз” про
ста не па сілах.

Мікола K03EHKA, 
аўтар і кіраўнік праекта 

“Рэспубліканскі фестываль 
фальклорнага мастацтва 

“Берагіня”, лаўрэат 
спецыяльнай прэміі 

Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь

краю. Вось у гэтым сістэм- 
ным, шматузроўневым, роз- 
нажанравым і шматузроста- 
вым ахопе жыхароў краіны 
(найперш дзятвы і мола- 
дзі) — і ёсць квінтэсэнцыя 
фестывальнай “Берагіні”!

На сённяшні час толькі 
ёй уласцівы сінкрэтызм — 
злітны, адначасовы, пара- 
лельны працэс засваення 
лакальных эдабыткаў шля
хам вуснага пераймання і 
іх тюрчае адлюстраванне 
ў мностве формаў і вары- 
янтаў. Гэта яшчэ адна ад- 
метнасць беларускага экс- 
клюзіву — нацыянальнага 
фестывальнага фальклор
нага руху “Берагіня” (мена- 
віта так акрэслілі гэтую з’яву 
знанью навукоўцы ды пра- 
ктыкі з Беларусі і замежных 
краін).

Услед за рэзалюцыяй 
падрыхтаваны і накіраваны 
ў рэгіёны Рэкамендацыі па 
рэалізацыі праекта “Берагі- 
ня-2018”, у якіх больш шы- 
рока і дэталёва выкладзены 
ўмовы ўдзелу ў ім. Хацелася 
б цяпер пра іх нагаддць. Бо, 
на жаль, як паказаў фесты- 
вальны досвед, інфармацыя 
да адрасата даходзіць з вялі- 
кім спазненнем ці “губля- 
ецца” ў мясцовых кабінетах.

Напярэдадні завярша- 
льнага этапу фестывалю 
меліся адбьшца (і, хочацца 
верыць, яшчэ адбудуцца) 
раённыя, гарадскія, аб- 
ласныя агляды, конкурсы, 
прэзентацыі, тэматычныя 
канцэрты, выставы, навуко- 
ва-пракгычныя канферэн- 
цыі, прысвечаныя трады- 
цыйнай народнай тюрчасці. 
Важны і такі аспект, як па- 
пулярызацьм здабыткаў на-

тацтвам 
ды этнавыха- 

ваннем белару- 
саў, патрабуе сёння раз- 

гладу ў высокіх інстанцыях!

ЦІЎСЕ
ПРЫСЛУХАЮЦЦА 
ДА РЭЗАЛЮЦЫІ?

Добрай трацыцыяй стала 
правадзенне напрыканцы 
кожнай “Берагіні” “круглых 
сталоў” з абмеркаваннем 
шырокага спекгра пытан- 
няў па фестывальнай пра- 
блематыцы. На апошнім з 
іх (чэрвень 2016 года) мы 
гутарылі пра падрыхгоўку 
да дзясятага фестывалю. У 
вьшіку была прьшятая рэ- 
залюцыя, зацверджаная по- 
тым Міністэрствам культу
ры Рэспублікі Беларусь. Яе 
накіравалі ва ўсе ўпраўленні 
ідэалагічнай работы, куль
туры і па справах моладзі 
аблвыканкамаў і Мінскага 
гарвыканкама.

У ёй прапанавана ўсім 
зацікаўленым у працэсе 
падрыхтоўкі да “Берагіні” 
правесці рознага ўзроўню 
мерапрыемствы, скіраваныя 
на выяўленне, аднаўленне, 
трансляцьпо і распаўсю- 
джванне народнай культуры 
ва ўсіх яе традыцыйных пра- 
явах (харэаграфія, спеўнае і 
музычна-інструментальнае 
мастацтва, проза, умельствы 
і іншае).

Рэкамендавана скіра- 
ваць намаганні дзяржаўных 
структур сістэмы культуры 
і адукацыі, а таксама гра- 
мадскіх аб’яднанняў, на 
даследаванне, вьгаучэнне і 
абагульненне аўтэнтычных 
мастацкіх традьвцый свайго

роднай культуры ў друкава- 
ньк і электронных СМІ.

Па вялікім рахунку, яно 
так і павінна быць: пасіупо- 
вае ўключэнне беларусаў у 
сваю каранёвую культуру на 
аснове павап да яе і разумен
ия ейных законаў. Менавіта 
творчае пераасэнсаванне 
пераемнікамі лепшых зда- 
бьпкаў дазваляе ім працяг- 
ваць жыццё, набываючы 
ў наступных пакаленнях 
выканаўцаў самабытную 
шматгранную афарбоўку. У 
гэтым я і бачу сэнс фестыва
лю “Берапня”.

Яшчэ раз засяроджу ўва- 
гу зацікаўленых на тым, што 
фэст скіраваны на мясцовыя 
аўгэнтычныя традыцыйныя 
формы ў мностве іх мас- 
тацкіх праяў. I гэтага трэба 
няўхільна прьпрымлівацца 
фальклорным калектывам 
і салісгам падчас пошуку 
рэпертуару і фарміравання 
фестывальных праграм.

У  АСОБНА 
ЎЗЯТЫМ РАЁНЕ

Думаеце, гэта немагчыма? 
Каб запярэчыць, прьшяду 
прыклад з уласнага жыцця. 
Пэўны час (на мяжы 1980 — 
1990-х) я пражыў у Чачэр- 
ску. ‘ Працаваў у раённым 
цэнтры народных рамёсгваў 
і фальклору, а таксама ў дзі- 
цячай школе мастацгваў, на 
дабрачынных пачатках — са 
школьнымі і клубнымі ка- 
лекгывамі. Усё было падпа- 
радкавана адной мэце — ад- 
навіць з дзецьмі, моладдзю 
і старэйшым пакаленнем 
старадаўнюю харэаграфію 
ў комплексе: уласна танец, 
музыка, песня, прыпеўка,
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