
Хэдпайн рэгіёна: калі чакаць на медыязрух пра фесгывальны рух?
V купальскія святы на Усход- 
нім Палессі прайшоў фесіы- 
валь "Берагіня", які шмат 
гадоў ахоўвае і дае новае 
жыццё каранёвьм узорам 
харэаграфіі, спеўнага і 
інсірументальнага этнічнага 
мастацтва нашай Радзімы.

Імкліва прабягаючы па "загугленых" 
на слова «фестывапь» радках, можна 
давеяацца, што гэта— «свята» і «прэзен- 
тацыя дасягненняў», якія часам нясуць 
асветніцкі і дабрачынны харакгар. Овят- 
куюць і прэзентуюць дасятенні на фэс- 
тах акадэмічныя мепаманы, знаўцы кіно 
і тэатра, рокеры і медыявісты, піраманы,

сёпетняга фэсту сусірэліся вопыт і мала- 
досць, высокае сгапае майстэрства і дзі- 
цячая непасрэпнасць— носьбіты і пера- 
емнікітрадыцыі.

«Берагіня» сёння —  фактычна, адзі- 
ны ў краіне сістэмны праекг, які захоўвае 
і трансліруе ў часе помнікі фапькпорнай 
спадчыны ўсіх рэгіёнаў Бепарусі. Пачына- 
ючы з турніра побыгавых танцаў, праект 
за 13 гадоў існавання здзейсніў у краіне 
«танцавальную» і «фальклорную» рэ- 
валюцыю: забытыя танцы, песні, інстру- 
ментальныя найфышы нашых продкаў 
пераймаюцца вусным шляхам —-так, як 
было спрадвеку. Нарматывы яго ўдас- 
канальваюцца кожныя два гады: пры- 
кпадам, сёлета працавапі па канцэпцыі,

конкурсы гульнёвых праграм і выка- 
наўцаў на каранёвых народных духавых 
інсгрументах: дудзе, жалейцы, парных 
дудках. Аднак, каб гэта ажыццявіць, па- 
трэбна вялікая папярэдняя праца, якую 
варта пачынацьсёння.

Бягучы год паказаў, што толысі адна 
вобласць— Брэсцкая —  выканала цал- 
кам усе ўмовы канцэпцыі фэсту, і тое 
выключна ў сістэме ўстаноў адукацыі. 
Сістэма жустаноў культуры рэгіёна, вы- 
мушаны прызнаць, спрабавала ігнара- 
ваць фэст, таксама, як і адказны за яго 
падрыхтоўку ды правядзенне Інстьпуг 
культуры Бепарусі. V  ім, дарэчы, даўно 
наспеў час сгварыць аддзел трады- 
цыйнага мастацтва і этнакультурнага

Чаму этна 
'лрагугліш11?

зацверджанай у 2010-м. Рэпертуар, кас- 
цюмы, пластыка рухаў, манера спеваў, 
асаблівасці маўлення —  усё толькі сваё, 
са сваёй вёскі, рэгіёна... Творы пера- 
ймаюцца метадам дэманстратыўнай 
антрапатэхнікі («птядаі —  вучькя —  пе- 
раймай»),

Пепагог пры такой методыцы —  па- 
мочнік і дарадца, а не дыктатар ці трэнер- 
дрэсіроўшчык. Сама методыка выхоўвае 
асобу, імправізатара, здольнага прымаць 
рашэнні і здзяйсняць актыўныя ўчынкі ча- 
лавека. Паколькі на фінальных імпрэзах 
«Берагіні» ў Акцябрсхім збіраюцца леп- 
шыя з лелшых у гэтай галіне з уоёй Бепа-

фестываль

Пазіцыя
прафесіяналаў -Ц
нават аматары эротыкі... Пошукавік, між 
тым, чамусьці захоўвае маўчанне аднос- 
на фэстаў этнічнай кулыуры і фапькпору.
Аднак атупьначалавечыя каштоўнасці, 
для дапучэння да якіх і ствараўся фесты- 
вальны рух, як вядома, —  «не ўніверса- 
льныя, а сгвораныя ў культурах асобных 

народаў»...
Чарговы раз задумацца пра дыялек- 

тыку жыцця давялося пасля VII Рэспублі- 
I  канскага фестывапю фапькпорнага 

мастацгва "Берагіня", які традьь 
цыйна адбыўся на Купаппе ў 

заснаванай у XVI стагоддзі 
Рудабепцы (цяпер — мяс- 
тэчка Акцябрскі на Гоме- 
льшчыне) і мінімальна 
(дпя імпрэзы яго машта- 
бу —  і гэта яшчэ вельмі 

карэктны выраз) асвяшяў- 
сяўбепарускіхСМІ.
Нігілізм у стаўленні да тра- 

дыцыйнай купьтуры, абыяка- 
васць да фалькпорных фестываляў 

з боку медыйных крыніц, якія (асабпі- 
ва —  інфармацыйныя парталы ў Інтэр- 
нэце) гатовы літарапьна "абрушыцца" 
ад перанасычанасці інфармацыяй пра 
нефолкавыя фэсты, —  справа не зусім 
добрая, асабпіва ў адносінах да такой 
з'явы,як«Берагіня».

Сёння ІЗчадовы фэст, «прытупены» 
рудабельскай зямпёй з 1999 года, —  
шматступенны, канцэптуапьны і відовіш- 
чны праект этнакультурнага выхавання 
і этнамастацкай адукацыі, праект дпя 
дзяцей і моладзі ўсіх рэгіёнаў краіны. Лік 
яго ўдзельнікаў ідзе на дзясяткі тькяч вуч- 
няў і сотні педагогаў. Да прыкпаду, сёле- 
та ў закпючных імпрэзах двухгадовага 
фестывальнага марафону ў Акцябрсхім 
прымалі ўпзеп 900 чалавек. Апе гэта —  
толькі «вяршыня айеберга»: нацыянапь- 
ны фінал— вынік сістэмных адборачных 
фестывальных тураў у абласцях А толькі 
ў рэгіянальным фэсце «Радавод» у Брэс- 
це, які праводзіўся ў рамках «Берагіні», 
брапі ўдзеп 17 000 чалавек. Пра ўзровень 
фесгывалю сведчыць і рэестр яго журы і 
групы экспертаў: заснавальнік «Харошак»
Мікола Дудчанка, адзін з найбуйнейшых 
украінскіх харэографаў, прафесар Уладзі- 
мір Іадоўскі, дацэнт Санкт-Пецярбургскай 
кансерваторыі і вядомы этнамузыколаг 
Ірына Папова і іншыя.

Так, «Берагіня» сёння —  не проста 
фестывапь. Іэга, мяркуем, —  апошняя 
надзея традыцыйнай культуры Бепа- 
русі —  надзея на існаванне ды пера- 
емнасць каранёвага мастацша нашага 
народа. На фестывапьных пляцоўках

выхавання, які выконваў бы функцыі 
дырэкцыі «Берагіні» ды іншых пад- 
обных праекгаў, працаваў над перавя- 
дзеннем фэсту ў якасць міжгаліновай 
дзяржаўнай праграмы, сачыўза аховай 
і пераемнасцю аўтэнтычнага фалькло- 
ру ў месцы яго натуральнага існаван- 
ня —  на вёсцы, уводзіў фальклор у сіс- 
тэму навучання школ, каледжаў ды ВНУ 
культуры і мастацтваў. Без гэтага сёння 
ўжо немагчыма захаваць нашу спадчы- 
ну. Гомельская вобпасць і Акцябрскі ра- 
ён не могуць перманентна выконваць 
справу, у якой зацікаўлена ўся краіна.
Ды і аўтару праекта —  этнахарэографу

Святкуюць і прэзентуюць дасягненні на фэсгах 
акадзмічныя мепаманы, знаўцы кіно і тэатра, рокеры 
і медыявісгы, піраманы, наватаматары эротыкі... 
Пошукавік, міжтым, чамусьці вахоўвае маўчанне 
адносна фэсгаў этнічнай культуры і фапьклору.
Вось і фестывапь "Берагіня" мінімапьна (дпя імпрэзы 
манпабу названага форуму— гэта яшчэ вельмі 
карэкгны выраз) асвятпяўся ў беларускіх СМІ. 
Учымжапрычына?

русі, на фэсце можна пачуць заходнепа- 
лескія гартанныя гаворкі, антыфонныя 
спевы ды мужчынскія валачобныя песні 
Падзвіння, траістую музыку Панямоння 
са скрыпкамі, баотпяй і бубнам, узоры 
гуртавых лірычных песень Уаодняга Па- 
лесся, дыятанічныя цымбалы і дуду (бе- 
ларускую вапынку) Цэнтрапьнай Бепару- 
сі, дудкі і жалейкі Падняпроўя...

Пастаянныя арганізатары і фундата- 
ры фестывалю —  Міністэрства культу- 
ры, Гомепьскі аблвыканкам і Акцябрскі 
райвыканкам. Падаецца, яны знахо- 
дзяць паразуменне ў сінхранізацыі арга- 
нізацыйных момантаў. Да «Берагіні» 
з павагай ставіцца ШЕБСО: сгаршыня 
Нацыянальнай камісіі па справах гэтай 
арганізацыі Уладзімір Шчасны —  даўні 
назіральнік за яе лёсам. Высока ацэне- 
ны беларускімі і еўрапейскімі спецы- 
ялістамі фестывапь удасканальваецца: 
у 2012 годзе з'явіліся новыя конкурсныя 
намінацыі («Мужчынскія ансамблевыя 
спевы», «Траістая музыка», «Народная 
проза»), на 2014-ы ппануецца ўвесці

Міколу Козенку неабходна стварыць 
дпя яго рэалізацыі навукова-творчы ка- 
лектыў. Справа з удзелам тысяч ахопле- 
ных каранёвым мастацтвам Беларусі 
дзяцей і падлеткаў гэтага вымагае.

Хочацца верыць, што «Берагіня» пе- 
раадолее ппыньабыякавасці ды непара- 
зумення і яшчэ доўга будзе абярэгам Бе- 
ларусі. Бо яна на гэта прыдатная, бо яна 
гэтага вартая... «Берагіня» —  такое ж 
багацце, яклён, лес, чысгае паветра. Што 
на гэты конт мяркуе заснавапьнік фесты- 
вапю Мікола Козенка? Думаю, яму няма 
часу на роздумы, бо ён ужо плануе вось- 
мы фестываль. Раім не прапусціць —  у 
XXI стагоддзі так мала сапраўднага і так 
шматімітацый...

Энгельс ДАРАШЭВІЧ, 
доктар філасофіі, прафесар 

кафедры этналогіі і фальклору, 
Вячаслаў КАЛАЦЭЙ, 

кандыдат культуралогіі, загадчык 
кафедры этналогіі і фальклору 

Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў
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