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БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ  
 

Агульная колькасць элементаў НКС, уключаных у Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь – 4: 

 
 Традыцыі ганчарнай вытворчасці з аўтэнтычнымі элементамі в. Гарадная 

Столінскага раёна. 
 Творчасць М.В. Тарасюка, увасобленая ў творах народнага дэкаратыўна-

прыкладнога мастацтва (інсітная драўляная скульптура) в. Стойлы 
Пружанскага раёна.  

 Абрад «Намскі Вялікдзень» в. Аброва Івацэвіцкага раёна. 
 Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў в. Падбела Камянецкага 

раёна. 
 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2014 г. наступным элементам НКС: 

 
 Вясновы абрадавы карагод «Стрылка» в. Бездзеж Драгічынскага раёна. 
 Побытавы танец «Полька Спораўская» в. Спорава Бярозаўскага раёна. 
 Абрад «Ваджэнне Кусты» на другі дзень Тройцы агр. Лобча Лунінецкага раёна. 

 
Традыцыі ганчарнай вытворчасці з аўтэнтычнымі элементамі в. Гарадная 

Столінскага раёна развіваецца дзякуючы дзейнасці Цэнтр ганчарства, пры якім 
дзейнічаюць два гурткі «Гліняная цацка» і «Юны ганчар», дзе займаюцца 24 вучня. 
Акрамя таго, адкрыта для наведванняў на базе УК «Столінскі раённы краязнаўчы 
музей» в. Гарадная філіял-сядзіба ганчара. Па ініцыятыве ДУК «Брэсцкі АГКЦ» 
з 2008 г. (з перыядычнасцю раз у два гады) праводзіцца Міжнародны пленэр 
ганчароў з удзелам майстроў з далёкага і бліжняга замежжа (Літвы, Латвіі, Польшчы, 
Украіны, Грузіі, Арменіі, Малдовы, Швецыі, Даніі, Расіі і інш.). За час правядзення 
пленэраў была створана музейная экспазіцыя, якая налічвае звыш 200 экспанатаў, 
размешчаных у выставачнай зале Цэнтра ганчарства. 

3 мэтай захавання традыцыйнага ганчарнага промысла раённым 
арганізацыйна-метадычным цэнтрам аддзела ідэалагічнай работы, культуры 
і па справах моладзі Столінскага райвыканкама была створана картатэка патомных 
ганчароў.  

Для папулярызацыі дадзенага промыслу майстры Цэнтра ўдзельнічаюць 
у раённых, абласных, рэспубліканскіх і міжнародных мерапрыемствах. Так, у верасні 
2014 г. ганчары прынялі ўдзел у III Міжнародным фестывалі этнакультурных 
традыцый «Кліч Палесся» ў агр. Ляскавічы Петрыкаўскага раёна Гомельскай 
вобласці.  

На базе Цэнтра ганчарства ладзяцца экскурсіі для дзяцей, моладзі, працоўных 
калектываў, гасцей з розных рэгіёнаў Беларусі і замежжа.  

У 2014 г. для Цэнтра была куплена глінамялка. Пра дзейнасць Цэнтра 
ганчарства і працу патомных ганчароў рэгулярна выходзяць публікацыі ў мясцовых 
і абласных газетах. 

 
Для падтрымкі творчасці Мікалая Тарасюка, увасобленай у творах 

народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва (інсітная драўляная 
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скульптура) (в. Стойлы Пружанскага раёна) у 2014 г. аддзелам ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Пружанскага райвыканкама быў рэалізаваны праект 
«Вясковы рэнесанс» (аўтар і каардынатар праекта – загадчык аддзела традыцыйнай 
культуры ДУК «Брэсцкі АГКЦ» Л.М. Быцко). Праект фінансаваўся нямецкім 
прадстаўніцтвам народных універсітэтаў. Мэты праекта – апрацоўка твораў Мікалая 
Тарасюка ад шашаля, выраб і ўстаноўка паклоннага драўлянага крыжа з прозвішчамі 
жыхароў вёскі, распрацоўка і ўстаноўка гісторыка-этнаграфічнай карты в. Стойлы, 
правядзенне свята вёскі «Я родам са Стойлаў».  

За апошнія гады пра творчасць і асобу вядомага творцы былі зняты фільмы 
«Гаспадар» польскімі кінадакументалістамі і «Драўляны народ» студыяй 
«Беларусьфільм».  

14.01.2015 г. Мікалай Тарасюк памёр. Цяпер вырашаецца лёс музея «Успаміны 
бацькаўшчыны», які стварыў майстар на сваёй сядзібе. Музей налічвае каля 100 
скульптурных кампазіцый, выкананых з дрэва і лазы.  

 
Абрад «Намскі Вялікдзень» у 2014 г. традыцыйна праводзіўся ў першы чацвер 

пасля Вялікадня. У ім удзельнічалі і дарослыя, і дзеці, моладзь, што спрыяе 
пераемнасці абраду. Акрамя прыватных дамоў святочная працэсія падыходзіла да 
крамы, школы, дзіцячага садка, Цэнтра народнай творчасці. Абрад наведалі не толькі 
мясцовыя жыхары, а таксама і госці раёна.  

Штогод у газеце «Івацэвіцкі веснік» абвяшчаецца правядзенне абраду. Для 
папулярызацыі традыцыі былі запрошаны журналісты, фотакарэспандэнты. 
У 2014 г. артыкул і фотарэпартаж па выніках правядзення «Намскага Вялікадня» 
«Адкуль пайшоў Намскi Вялiкдзень» былі надрукаваны ў «Сельскай газеце». 

 
На Камянеччыне апошнія гады традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных 

дываноў (двухасноўнае ткацтва) сканцэнтравалася ў дзейнасці гурткоў (кіраўнік – 
Краўчынская Марыя Іванаўна) у Падбельскім сельскім клубе, дзе ствараюцца ўмовы 
для забяспячэння пераемнасці рамяства. Гурткоўцы сустракаюцца з народнымі 
ўмельцамі і носьбітамі фальклору, ладзяць выставы («Падбельскія пераборы», 
«Девица-мастерица», «Выстава падвойнага дывана») і інш.  

Значны ўклад у захаванне народных скарбаў Камянеччыны ўносіць Камянюкскі 
сельскі Цэнтр рамёстваў і культуры, дзейнасць якога накіравана, перш за ўсё, на 
захаванне, зберажэнне і прапаганду лепшых здабыткаў народных рамёстваў. 
Навучае майстэрству падвойнага ткацтва ў Камянюкскім СЦРіК Н. А. Грыцук – 
народны майстар Рэспублікі Беларусь. Напрыканцы 2014 г. пры Цэнтры пачаў 
дзейнічаць гурток па ручному ткацтву. 

Напрацягу 2014 г. майстры па ткацтву ўдзельнічалі ў раённых, абласных, 
рэспубліканскіх, міжнародных выставах, семінарах, конкурсах, ладзілі майстар-
класы, навучалі майстэрству вырабу двухасноўных (падвойных) дываноў маладое 
пакаленне. 

У рамках мерапрыемстваў Брэсцкай вобласці па выкананню Дзяржаўнай 
праграмы адраджэння тэхналогій і традыцый вырабу слуцкіх паясоў і развіцця 
вытворчасці нацыянальнай сувенірнай прадукцыі «Слуцкія паясы» на 2012–2015 гг. 
з мэтай адраджэння і папулярызацыі традыцыйнай тэхналогіі ў Камянюкскім 
сельскім Цэнтры рамёстваў і культуры з 1 лютага 2014 г. створана падраздзяленне 
па вырабу сувенірных аналагаў, мастацкіх стылізацый двухасноўных дываноў. У дар 
Цэнтру былі перададзены два ткацкіх станка для вырабу двухасноўных дываноў 
і ткацкай сувенірнай прадукцыі, якая пачала вырабляцца. 
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Носьбіты ткацкіх традыцый – ткачыхі Н. Грыцук і М. Краўчынская былі 
неаднаразова ўзнагароджаны дыпломамі і граматамі за ўклад у адраджэнне, 
развіццё і перадачу тэхналогіі падвойнага ткацтва.  

У раёне вядзецца работа па збору і апрацоўцы матэрыялаў па падвойнаму 
ткацтву. На падставе сабраных матэрыялаў ствараецца фота- і відэабаза. 
Падрыхтаваны матэрыял для выдання буклета «Народнае падвойнае ткацтва жыве 
і сёння на Камянецкай зямлі!». 

Культурныя падзеі, у прыватнасці звязаныя з папулярызацыяй традыцыйнай 
тэхналогіі двухасноўнага ткацтва, асвячаюцца ў СМІ: праз газеты «Навіны 
Камянеччыны», «Вечерний Брест», «СБ. Беларусь Сегодня», сайты Камянецкага 
райвыканкама, «Каменец и окрестности – Беларусь в лучшем виде», «ТОMIN.by», 
беларускае тэлебачанне – праграма «Край», навіны тэлеканала «Беларусь 2». 

 
Побытавы танец «Спораўская полька» ў сучасны перыяд выконваецца 

ў в. Спорава ў час правядзення мясцовых свят. Носьбіты харэаграфічнай традыцыі 
(удзельнікі фальклорна-этнаграфічнага ансамблю «Жураўка» Спораўскага сельскага 
Цэнтра культуры і вольнага часу (Спораўскі СЦКіВЧ)) навучаюць моладзь і дзяцей 
фігурам полькі. Навучанне (наладжана ў 2014 г.) адбываецца праз заняткі ў клубе 
аматараў фальклору «Жаўручкі» Спораўскага СЦКіВЧ. Заняткі з дзецьмі праходзяць 
у дзіцячым садку в. Спорава.  

Насельніцтва шырока інфармуецца аб элеменце праз мясцовыя 
і рэспубліканскія СМІ, інтэрнэт. Бярозаўскім раённым выканаўчым камітэтам 
з мэтай падтрымкі носьбітаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны была 
размешчана на сайце райвыканкама інфармацыя аб элеменце, праведзена прэс-
прэзентацыя элемента з удзелам рэспубліканскіх СМІ, быў выдадзены 
інфармацыйны буклет на беларускай і англійскай мовах, акрамя гэтага Бярозаўскі 
райвыканкам садзейнічае матэрыяльнымі сродкамі і маральнай падтрымкай 
носьбітам у іх дзейнасці па перадачы традыцыі. 

Асноўнымі праблемамі для захоўвання элемента з’яўляецца пажылы ўзрост 
асноўных носьбітаў, паступовая страта цікавасці мясцовай моладзі да элемента, 
урбанізацыя вясковага ладу жыцця. 

 
Для папулярызацыі вясновага абрадавага карагода «Стрылка» в. Бездзеж 

Драгічынскага раёна 20 красавіка 2014 г. было арганізавана свята «Вялікодная 
стрылка», матэрыялы якога размешчаны на інтэрнэт-старонцы Драгічынскага раёна 
на афіцыйным сайце Брэсцкага аблвыканкама ў раздзеле «сацыяльная сфера». 

 
Штогадовае бесперапыннае ўзнаўленне абраду «Ваджэнне Кусты» на другі 

дзень Тройцы ў агр. Лобча Лунінецкі раён, перанятага ад старэйшага пакалення 
ўдзельнікамі фальклорна-этнаграфічнага гурта «Лабчанка» сумесна з лабчанскімі 
дзяўчатамі старэйшых класаў, мае выключнае значэнне для далейшага існавання 
абраду. Тое, што ўдзельнікі гурта яго захавалі і берагуць, маючы ў рэпертуары каля 
30 песень, заслуга яшчэ жывых спявачак старэйшага пакалення і спеўных лідараў 
гурта, а таксама жыхароў Лобчы, якія чакаюць і шчыра прымаюць удзельнікаў 
абыходаў.  

У 2014 г. абрад «Ваджэнне Кусты» быў паказаны падчас правядзення 
этнаканцэрта з цыкла «Рух зямлі» ў г. Брэсце. На Лунінеччыне ў чэрвені 2014 г. абрад 
«Ваджэнне Кусты» калектыў «Лабчанка» правёў у сваёй і суседняй вёсцы 
Багданаўка, аб чым пісала раённая газета «Лунінецкія навіны». 
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ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ  
 

Агульная колькасць элементаў НКС, уключаных у Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь – 1: 

 
 Каляднае ігрышча «Жаніцьба Цярэшкі» Лепельскага раёна. 

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2014 г. наступным элементам НКС: 

 
 Традыцыйнае мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер’я. 
 Абрад «Насіць намётку» в. Папшычы Глыбоцкага раёна Віцебскай вобласці. 
 Традыцыя вырабу валёнак у Міёрскім раёне Віцебскай вобласці. 

 
Традыцыйная калядная гульня «Жаніцьба Цярэшкі» ладзілася ў 2014 г. на 

Каляды ў вёсках Велеўшчына, Цярэшкі, Стаі, Люгжына, Поўсвіж, Горкі, Селішча 
Лепельскага раёна.  

У лістападзе 2014 г. у Слабадской школе адбыўся майстар-клас, які правялі 
настаўнікі Стайскай традыцыйнай школы мастацтваў і ўдзельнікі заслужанага 
калектыву Рэспублікі Беларусь «Сунічкі» для вучняў школы, каб пазнаёміць іх 
з каляднай гульнёй і беларускімі народнымі танцамі.  

На працягу года работнікамі ДУК «Лепельскі РДК», сельскімі клубнымі 
работнікамі вялася работа па распаўсюджванні ведаў аб калядна-абрадавай гульні 
«Жаніцьба Цярэшкі» праз мясцовыя сродкі масавай інфармацыі. 

 
Мастацтва маляваных дываноў Віцебскага Паазер’я на працягу года 

папулярызавалася дзякуючы ўдзелу яго носьбітаў у абласных конкурсах, выставах. 
Майстар Глыбоцкага Дома рамёстваў С. Скавырка  ўдзельнічала ў выставе «Фарбы 
нябёсаў» у рамках Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар 
у Віцебску», абласной выставе дэкаратыўнага жывапісу «Краскі Паазер’я», сумесна 
з навучэнцамі гуртка роспісу па палатну арганізавала выставу «Паслядоўнікі Язэпа 
Драздовіча», прыняла ўдзел у абласным курсе «Роспіс па палатне». Майстар 
А.А. Выжыкоўская, як і В.М. Гукава, прыняла ўдзел у міжнародным свяце-конкурсе 
майстроў традыцыйнага і сучаснага мастацкага роспісу «Фарбы нябёсаў» у межах 
ХХІІІ Міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» і атрымала 
дыплом удзельніка ў намінацыі «Роспіс па тканіне (маляванка)». У час правядзення 
фестывалю «Славянскі базар у Віцебску» маляванкі былі прадстаўлены на выставе 
ў ДУ «Віцебскі АМЦНТ». Таксама малявныя дываны А.А. Выжыкоўскай экспанаваліся 
на выставе «Калядныя ўзоры» 2014–2015 гг.  

Пры правядзенні «Кірмашоў рамёстваў» у музеі традыцыйнай культуры 
г. Браслава майчтар А.А. Выжыкоўская дэманструе працэс стварэння маляванкі. 
У Пастаўскім Доме рамёстваў была аформлена выставачная зала з маляванымі 
дыванамі носьбітаў традыцыі В.М. Гукавай і Я.Б. Ліманоўскай, а таксама працамі іх 
вучаніц. В.М. Гукава распрацавала ўзоры сувенірных вырабаў у традыцыі маляваных 
дываноў,  якія карыстаюцца попытам як у мясцовых жыхароў, так і ў гасцей горада. 
У майстэрні Дома рамёстваў праводзіліся заняткі з дзецьмі. Я.Б. Ліманоўская 
праводзіла майстар-класы ў хатніх умовах па просьбе работнікаў культуры 
і настаўнікаў.  
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Было выпушчана метадычнае выданне з эскізамі малюнкаў для вырабу 
насценнага пано ў тэхніцы «маляванка» (аўтар – В.М. Гукава).  
        Адной з актуальных задач Шаркаўшчынскага раёна з’яўляецца неабходнасць 
рэстаўрацыі арыгінальных «маляваных дываноў» Я. Драздовіча, якія знаходзяцца 
ў фондах УК «Германавіцкі музей культуры і быту». 

 
Абрад «Насіць намётку» в. Папшычы Глыбоцкага раёна на свята Спаслання 

Духа Святога на апосталаў (па календару каталіцкай канфесіі) адбыўся ў чарговы раз 
у 2014 г. Разам з жыхарамі в. Папшычы ўдзел у правядзенні абраду бралі кіраўнікі 
ўстаноў культуры, карэспандэнты раённай газеты. Быў зняты відэафільм аб 
правядзенні абраду, выдадзены буклет «Жывы скарб, або Папшыцкая намётка». 

 
Па-ранейшаму на Міёршчыне валёнкі робяць для сваёй сям’і, радні, 

аднавяскоўцаў і невялікай колькасці людзей на замову або для продажу на мясцовых 
кірмашах. Рамяство перадаецца ў сем’ях ад пакалення да пакалення. За апошні час 
павялічылася колькасць ахвотных навучыцца вырабляць валёнкі. Носьбіты 
з ахвотаю вучаць усіх жадаючых. 

У 2014 г. майстры ўдзельнічалі ў абласных  фестывалях, святах-конкурсах 
(абласны агляд-конкурс гісторыка-культурнай спадчыны, фальклору і рэдкіх 
традыцыйных рамёстваў «Букет Прыдзвіння», Міжнароднае  свята  традыцыйнай  
культуры  «Браслаўскія зарніцы»), дзе гандлявалі і знаёмілі гасцей са сваімі 
вырабамі.  

Пагрозай для існавання і перадачы элемента з’яўляецца адносна невялікая 
запатрабаванасць дадзенага віду абутку і змяншэнне колькасці гаспадароў, якія 
гадуюць авечак. 

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2013 г. наступным элементам НКС: 

 
Традыцыйная тэхналогія выпечкі аржанога хлеба в. Дзеркаўшчына 

і тэхналогія прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран» в. Мацюкова 
ў 2014 г. былі надзвычай запатрабыванымі. Носьбіты кулінарных традыцый гатавалі 
стравы для розных урачыстасцей: свята вёскі, свята двара, юбілеяў, раённых свят 
і абрадаў: «Масленіца», «Дажынкі», «Квітней, Глыбоччына!», «Фэст на Дзядку», 
святкавання 600-годдзя горада Глыбокае, «Вішнёвы фестываль», свята беларускай 
нацыянальнай кухні, свята працаўнікоў сельскай гаспадаркі, сустрэч турыстаў 
і дэлегацый. Носьбіты традыцыйнай тэхалогіі выпечкі аржанога хлеба С.А. Лупач 
з в. Дзеркаўшчына і тэхналогіі прыгатавання традыцыйнай стравы «Масляны баран» 
прынялі ўдзел у семінарах «Роля клубных устаноў ў захаванні нацыянальнай 
спадчыны. Папулярызацыя нематэрыяльных праяў культурнай і прыроднай 
спадчыны», абласным семінары для кіраўнікоў фальклорных калектываў 
і спецыялістаў па выяўленню і ахове нематэрыяльна-культурнай спадчыны, творчых 
вечарах, вечарах-сустрэч з народнымі майстрамі. М. Хрол праводзіла майстар-клас 
з навучэнцамі мясцовага ліцэя, якія атрымоўваюць кваліфікацыю «повар». У пачатку 
года быў праведзены конкурс «Навагодні баранчык», у якім прынялі ўдзел не толькі 
маладыя павары, але і спецыялісты са стажам. Пры Дзеркаўшчынскай школе 
створаны факультатыў па вывучэнню прыгатавання мясцовых страў, на які 
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запрашаюцца мясцовыя кулінаркі. Пры Дзеркаўшчынскім цэнтры культуры 
створаны этнакуток, у якім размешчаны інфармацыйныя матэрыял пра С.А. Лупач.  

Выдадзены буклеты аб элементах НКС: «Традыцыйная тэхналогія выпечкі 
аржанога хлеба ў вёсцы Дзеркаўшчына» і «Традыцыйная тэхналогія вырабу 
«Масленага барана» ў вёсцы Мацюкова». З мэтай шырокай прэзентацыі мясцовых 
традыцыйных страў да 600-годдзя г. Глыбокае тэхнолагамі Глыбоцкага хлебазавода, 
ААТ Глыбоцкага малочна-кансервавага камбіната распрацаваны лагатыпы этыкетак 
з рэцэптурай прыгатавання хлеба С.А. Лупач і прыгатавання масла М.І. Хрол. 
Аформлены бігборды з фотаздымкамі носьбітаў нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны Глыбоччыны. 

Мясцовая ўлада аграгарадка «Прошкава» забяспечвала пры неабходнасці 
малаком носьбіта тэхналогіі прыгатавання стравы «Масляны баран» М.І. Хрол. 
Кіраўнікі ААТ «Канстанцінаў Двор» выдзялялі жытнюю муку для вырабу кваса, 
выпечкі хлеба, рамантавалі печ, завозілі паліва носьбіту С.А. Лупач. Аддзел 
ідэалагічнай  работы, культуры і па справах моладзі выдзеліў транспарт для 
падвозкі людзей у час правядзення абраду «Насіць намётку» ў в. Папшычы. За 
асабісты ўклад у справу адраджэння, зберажэння і прапаганду народных традыцый 
Глыбоччыны носьбітам і арганізатарам гэтай працы аб’яўлена падзяка старшыні 
Глыбоцкага райвыканкама, неаднаразова ўручаны грашовыя прэміі і каштоўныя 
падарункі. Мясцовыя традыцыі прапагандуюцца праз СМІ (радыё, раённую газету 
«Веснік Глыбоччыны»). 

 
Масленічная абрадавая гульня «Пахаванне дзеда» ў Гарадоцкім раёне па-

ранейшаму праводзіцца штогод у першы панядзелак Масленіцы. У 2014 г. абрад 
спраўлялі ў в. Кісялі.  

Для папулярызацыі гульні падчас яе правядзення былі зроблены відэазапіс 
і фотаздымкі, якія размясцілі ў СМІ. 

  
У 2014 г.  ажурнае ткацтва Гарадоцкага раёна, атрымала  значнае  развіццё 

і папулярызацыю ў грамадскасці. На працягу года  вялася работа па 
распаўсюджванню найперш на мясцовым узроўні гэтага рэдкага народнага 
дэкаратыўна-ўжытковага віду мастацтва. 
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ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ  
 

Агульная колькасць элементаў НКС, уключаных у Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь – 4: 

 
 Абрад «Тураўскі карагод» на свята Юр’я в. Пагост Жыткавіцкага раёна. 
 Абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы» в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна. 
 Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых 

і пазаабрадавых твораў в. Казлы Ельскага раёна. 
 Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых 

і пазаабрадавых твораў аўтэнтычным фальклорным калектывам «Палескія 
напевы» в. Новае Палессе Лельчыцкага раёна. 
 

Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 
радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2014 г. наступным элементам НКС: 

 
 Спеўны стыль Тураўскага міжрэчча Прыпяці – Сцвігі (агр. Рычоў 

Жыткавіцкага раёна). 
 

Вясновы абрад «Юраўскі карагод» в. Пагост Жыткавіцкага раёна праходзіў 
6 мая на Юр'я. Падтрымліваюць старадаўнюю традыцыю ўдзельнікі фальклорна-
этнаграфічнага калектыву «Міжрэчча» Пагосцкага сельскага клуба-бібліятэкі.  

Для правядзення абраду аддзелам ідэалагічнай працы, культуры і па справах 
моладзі Жыткавіцкага райвыканкама ў 2014 г. набыты матэрыялы для вырабу 
абрадавых атрыбутаў, а таксама ручнікі, выраблены календары, рэкламныя буклеты 
і запрашальныя білеты, сувеніры для ганаровых гасцей, банер і шыльды з сюжэтамі 
абраду. На гэта выдаткаваны 19 974 200 бел. руб. У лістападзе 2014 г. закуплены 
10 пар абутку для ўдзельнікаў абраду на суму 5 749 996 бел. руб.  

З мэтай захавання і папулярызацыі штогод для ўдзелу ў абрадзе запрашаюцца 
навучэнцы ДУА «Азяранскі дзіцячы сад-сярэдняя школа», кіраўнікі і ўдзельнікі 
фальклорна-этнаграфічных, фальклорных калектываў Тураўшчыны, дзе 
ў населеных пунктах таксама бытуе «Юраўскі карагод».  

Былі выяўлены пагрозы для існавання элемента: старэнне носьбітаў 
фальклорна-абрадавай традыцыі, пераезд моладзі ў гарады;  складанасць 
у разуменні сакральнага значэння абраду дзецьмі і моладдзю.  

 
Абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы» в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна 

бытуе ў актыўнай форме з захаванасцю яго структуры. Праводзіцца на хрысціянскае 
свята Ушэсце на 40-ы дзень пасля Вялікадня. Для папулярызацыі і наладжвання 
пераемнасці традыцыі ў дзень правядзення абраду Вяліканямкоўскім сельскім 
выканаўчым камітэтам быў арганізаваны падвоз навучэнцаў Вяліканямкоўскай САШ 
для ўдзелу, запрошаны жыхары бліжэйшых пасёлкаў і вёсак агр. Вялікія Нямкі, 
Свяцілавічы.  

Наладжана вывучэнне і перайманне манеры спеваў дзіцячым узорным 
фальклорным калектывам «Задорынка» Свяцілавіцкага цэнтра культуры і вольнага 
часу ад носьбітаў песенных традыцый в. Казацкія Балсуны. Дзеці на працягу апошніх 
5 гадоў з’яўляюцца пастаяннымі ўдзельнікамі абраду. Пры мясцовым клубе 
аформленыя куток народнага побыту в. Казацкія Болсуны, стэнд з матэрыяламі, які 
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распавядае аб гісторыі вёскі, яе абрадах, у прыватнасці абрадзе «Ваджэнне 
і пахаванне стралы». Метадычным цэнтрам аддзела ідэалагічнай работы, культуры 
і па справах моладзі вёўся фота- і відэазапіс абраду, выдадзены брашуры, буклеты. 
Пры клубе народных традыцый выдзелены пакой для стварэння выставы 
традыцыйнай рэгіянальнай культуры в. Казацкія Балсуны, афармленне якой 
пачнецца пасля правядзення рамонту. 

Сёння існуюць пагрозы існавання элемента: скарачэнне колькасці мясцовых 
жыхароў, якія з’яўляюцца ўдзельнікамі калектыву «Казачка» і ведаюць 
і выконваюць абрад; малая колькасць дзяцей і моладзі ў Казацкіх Балсунах. 

 
Захаванасці мясцовага песеннага стылю выканання традыцыйных 

абрадавых і пазаабрадавых твораў в. Казлы Ельскага раёна садзейнічаюць 
мясцовыя жыхары, якія аб’яднаныя ў песенны калектыў. Дзякуючы ім у Казлах 
у актыўнай форме існуюць каляндарна-земляробчыя і хрысціянскія святы 
і абрады: стары Новы год (Васільеў), Стрэчанне, Сарокі, Вялікдзень, Юр'я, Троіца, 
Зажынкі, «Дзмітрыеўскія дзяды», а таксама старадаўнія абрадавыя і пазаабрадавыя 
(«за кудзеляй», «у Грыбы», салдацкія) песні.  

Для далейшага захавання і папулярызацыі песеннага стылю ў 2014 г. 
фальклорны калектыў прымаў удзел у VIII рэгіянальным фестывалі «Грай, гармонік» 
(г. Ельск). Удзельніцы калектыву выконвалі свае песні на тэматычным падворку 
«Кукурузны рай», на канцэртных сцэнічных пляцоўках фестывалю. Фальклорны 
калектыў удзельнічаў таксама ў міжнародным фестывалі этнакультурных традыцый 
«Покліч Палесся» у в. Ляскавічы. CD-дыскі песеннай творчасці Казлоўскага 
калектыву былі прадстаўлены шырокаму гледачу на выставе-прэзентацыі Ельскага 
раёна ў г. Гомель 16 мая 2014 г. Была арганізавана сустрэча навучэнцаў Засінцаўскай 
сярэдняй школы з удзельніцамі калектыву. На працягу года арганізоўваліся творчыя 
сустрэчы ўдзельнікаў калектыву з калектывамі Ельскага раёна («Ясянец» 
Падгальскага СДК, вакальным ансамблем Засінцаўскага СДК, «Рудняначка» 
Валаўскаруднянскага СК-Б, фальклорным калектывам Санюкоўскага СК).  

Сёння, аднак, існуюць рэальныя пагрозы элементу: малая колькасць і старэнне 
насельніцтва в. Казлы (25 чал., з іх 5 – удзельніцы калектыву); адсутнасць дзяцей 
і моладзі. 

 
Носьбітам мясцовага песеннага стылю выканання традыцыйных 

абрадавых і пазаабрадавых твораў в. Новае Палессе Лельчыцкага раёна з’яўляецца 
аўтэнтычны фальклорны калектыў «Палескія напевы» мясцовага сельскага клуба.  

Носьбіты фальклору з в. Новае Палессе перадаюць манеру выканання 
старадаўніх песень маладому пакаленню. У створанай «Сялянскай хаце» пры Нова-
Палескім СК сумесна з дзіцячым клубам «Малышок» і навучэнцамі Ударненскай САШ 
у 2014 г. праводзіліся вечары народнай песні «Матчыны напевы», «Песню нясем 
Праз жыццё»; фальклорныя вечарынкі «Той народ жыве, што песні пяе», «Нас 
матчына песня ўзрасціла»; вячоркі «Запрашаем на бліны»; велікодныя сустрэчы 
«Падарожжа ў выратаванне душы». На базе Нова-Палескага СК пры ўдзеле народнага 
фальклорнага калектыву «Палескія напевы» быў праведзены выязны семінар 
практыкум для работнікаў культуры раёна па захаванню і папулярызацыі 
культурных традыцый і песеннага фальклору. 

На працягу 2014 г.  гурт «Палескія напевы» для папулярызацыі песеннага 
фальклору вёў актыўную канцэртную дзейнасць. За справаздачны перыяд калектыў 
неаднаразова выступаў у многіх установах культуры раёна, а таксама 
ў маланаселеных і аддаленых населеных пунктах, што не маюць стацыянарных 
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клубных устаноў. З поспехам гурт прыняў удзел у Міжнародным фестывалі 
этнакультурных традыцый «Покліч Палесся» у агр. Ляскавічы, V Рэгіянальным 
фестывалі песеннага мастацтва на прыз мастацкага кіраўніка Нацыянальнага 
акадэмічнага народнага хору Рэспублікі Беларусь імя Г.І. Цітовіча, народнага артыста 
Рэспублікі Беларусь, прафесара М.П. Дрынеўскага «Гэты дзіўны спеў з глыбінь 
народных». У вёсцы з удзелам народнага фальклорнага калектыву «Палескія 
напевы» стала традыцыйным правядзенне 15 лютага абраду «Грамніцы» і 6 мая 
абраду «Юр'я», таксама ў дзень святкавання народнага свята «Троіца» удзельнікі 
народнага фальклорнага калектыву праводзяць абрад «Ваджэнне Маі».  

Асноўнымі пагрозамі існаванню элемента з’яўляюцца старэнне насельніцтва; 
невялікая колькасць дзяцей і моладзі, што негатыўна ўплывае на перадачу 
традыцыі. 

Спеўны стыль Тураўскага міжрэчча Прыпяці – Сцьвігі прэзентуецца песнямі 
агр. Рычоў Жыткавіцкага раёна. Носьбітамі спеўнай традыцыі з’яўляюцца ўдзельнікі 
народнага фальклорнага ансамбля «Дубравіца» Рычоўского цэнтра традыцыйнай 
культуры, які ў 2014 г. прымаў удзел у VІІІ Рэспубліканскім фестывалі фальклорнага 
мастацтва «Берагіня» (Акцябрскі), Міжнародным фестывалі этнакультурных 
традыцый «Покліч Палесся» (Ляскавічы). З удзелам фальклорнага ансамбля штогод 
у Рычове праходзіць «Міхайлаўскі кірмаш», на які з’язджаюцца госці з усяго раёна.  

Работнікі ўстановы «Гомельскі абласны цэнтр народнай творчасці» 
падрыхтавалі і выпусцілі зборнік «Традыцыйная спадчына Гомельшчыны. Рычоўскія 
песні».  

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статуса гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2013 г. наступным элементам НКС: 

 
 Абрад “Провады русалкі” в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна.  
 Традыцыя пакланення каменным крыжам (каменныя “дзевачкі”) 

в. Данілевічы і в. Баравое Лельчыцкага раёна. 
 

Абрад «Провады русалкі» в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна ў 2014 г. традыцыйна 
праводзіўся ў нядзелю пасля Тройцы.  

З мэтай захавання абраду навучэнцы старэйшых класаў Вялікаборскай 
сярэдняй школы развучвалі русальны песні і прымалі ўдзел у абрадзе як пераемнікі 
фальклорна-абрадавай традыцыі. 

Былі выяўлены пагрозы для існавання элемента: памяншэнне ўвагі з боку 
носьбітаў і пераемнікаў абраду да сакральна-магічнага зместу і празмернае 
ўзмацненне ў абрадзе гульнявога, відовішчнага пачатку; старэнне насельніцтва. 

 
Традыцыя пакланення каменным крыжам вв. Данілевічы і Баравое 

Лельчыцкага раёна належыць да аброчных рытуалаў, якія ажыццяўляюцца шляхам 
прынясення аброку да сакральных месцаў ці аб’ектаў. Перадача аброчнай традыцыі 
ажыццяўляецца з пакалення ў пакаленне сярод жыхароў гэтых вёсак, аднак, 
у цяперашні час існуюць пагрозы знікнення дадзенай традыцыі ў Данілевічах праз 
старэнне насельніцтва і невялікую колькасць дзяцей і моладзі. 

З мэтай падтрымкі традыцыі Раённым метадычным цэнтрам аддзела 
ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі распрацаваны экскурсійны 
маршрут. Арганізоўваюцца экскурсіі як для работнікаў устаноў культуры, адукацыі, 
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так і для замежных гасцей. Спецыялістамі метадычнага цэнтра аддзела культуры 
падрыхтаваны і выдадзены буклет «Гісторыка-культурная спадчына Лельчыцкай 
зямлі». 

У працэсе інвентарызацыі старадаўніх каляндарна-земляробчых свят 
і абрадаў Гомельшчыны, іх маніторынгу зафіксаваныя лакальныя  святы і абрады: 
Благавешчанскі карагод і абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы» на Ушэсце ў в. 
Казацкія Балсуны, які таксама праходзіць у вв. Неглюбка, Перёўка, Стаўбун, з назвай 
«Карагод сена» – у в. Старое Сяло, водзяць «стралу» і ў в. Валосавічы Чачэрскага 
раёна. У Лельчыцкім раёне адзначаюць «Грамніцы» (Новае Палессе). У Жыткавіцкім 
раёне ў абрадзе валачобнікаў на Вялікдзень удзельнічаюць жыхары вв. Грабава, 
Верасніца, Семурадцы, Старажоўцы, «Каляды» і «Юр'я» святкуюцца ў в. Пагост. 
Жыхары  в. Навінкі Калінкавіцкага раёна на другі дзень Тройцы пераносяць свечку 
з дома ў дом. Абрад «Ваджэнне куста» на Тройцу праводзяць жыхары  
в. Мяркулавічы Чачэрскага раёна. У старадаўнім абрадзе «Праводзіны русалкі» 
штогод удзельнічаюць жыхары в. Усоха-Буда Добрушскага раёна. У Чачэрскім раёне 
выяўлены сямейна-бытавы перадвясельны абрад «Заручыны» (вв. Бабічы, 
Нісімкавічы), абрад «Перанос свячы» (вв. Вецвіца – на Міколу  (зіма), Матнявічы – на 
Міколу (зіма), Чырвоны бор – на Міколу (зіма), Бацвінава – на Тройцу, Залессе – на 
Васілле, Отар –  на  Раство Хрыстова),  абрад «Вячоркі» (в. Мяркулавічы), абрад 
«Шчодры» (усе вёскі раёна), абрады  «Зажынкі», «Дажынкі» (вв. Мяркулавічы, 
Бацвінава, Залессе, Палессе, Бабічы, Нісімкавічы), «Традыцыйныя плыні 
Чачэршчыны» (на Спас – у в. Бабічы), абрад «Выкліканне дажджу» (в. Бацвінава).  

У 2014 г. у вёсцы Бацвінава быў адкрыты «Музей хлеба», асноўная мэта якога – 
адраджэнне і захаванне  старадаўніх  сакрэтаў выпечкі хлеба.  

У Лоеўскім раёне Гомельскай вобласці праводзіцца праца па захаванню 
і папулярызацыі элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Пры Сяўкоўскім 
цэнтры культуры і вольнага часу працуе народны фальклорны ансамбль «Лутава». 
Удзельнікі калектыву надаюць шмат увагі збору песеннай спадчыны, народных 
абрадаў. У рэпертуары ансамбля іх больш за 100. Гурт неаднаразова выступаў на 
раённых святах. Традыцыйна ў 2014 г. у раёне праводзіліся Масленіца, Купалле, 
абрады «Гуканне вясны», «Калядкі», «Зажынкі», «Дажынкі».  

На базе Убаркаўскага цэнтра культуры і вольнага часу працуе цэнтр рамёстваў. 
Праца вядзецца па саломапляценню, інкрустацыі, аплікацыі, бісеру. Пры цэнтры 
дзейнічае аматарскае аб’яднанне «Спадчына». За 2014 г. цэнтрам рамёстваў 
праведзены 24 выставы-продажы вырабаў на раённых, абласных і рэспубліканскіх 
мерапрыемствах.  

Для падтрымкі традыцыйнай культуры, развіцця традыцыйных відаў народнай 
творчасці ў рамках Дня горада ў Лоеве праходзіў раённы конкурс фальклору 
і рамёстваў «Вечны кліч» (ладзіцца штогод), у якім удзельнікі дэманстравалі сваё 
валоданне рознымі жанрамі фальклору, тэхналагічнымі і мастацкімі прыёмамі 
традыцыйных відаў прыкладнога мастацтва рэгіёна. У рамках свята праводзілася 
конкурс-выстава падворкаў, што прадугледжвала афармленне з улікам мясцовых 
традыцый, правядзенне сучаснага або старадаўняга абраду сваёй мясцовасці; 
выступленне фальклорных калектываў і выкананне мясцовых побытавых танцаў; 
выставу дэкаратыўна-прыкладной творчасці.  

Раённым метадычным цэнтрам народнай творчасці ў 2014 г. арганізавана 
правядзенне свята вёсак (Рудня-Каменева, Малінаўка, Крупейкі, Бывалькі, Сеянкі, 
Колпень). УК «Музей бітвы за Днепр» быў праведзены шэраг мерапрыемстваў, 
накіраваных на папулярызацыю рэгіянальных каштоўнасцей, у тым ліку і навуковая 
канферэнцыя «Мемарыяльная спадчына». Матэрыялы на тэму захавання 
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нематэрыяльнай і матэрыяльнай спадчыны публікаваліся на працягу года ў раённай 
газеце «Лоеўскі край». 

У Калінкавіцкім раёне бытуе мясцовы побытавы танец «Нажычкі». Яго 
выконваюць удзельнікі фальклорна-этнаграфічнага калектыву агр. Агароднікі. 
Танец дэманстраваўся на канцэртах у мясцовым СДК і іншых населеных пунктах 
раёна падчас раённых абрадаў, свят і мерапрыемстваў, абласных аглядах-конкурсах: 
«Чачэрская полька» (г. Чачэрск), «Палесская Вясёлка» (г. Мазыр), на абласным 
аглядзе-конкурсе побытавых танцаў «Вытокі» (г. Калінкавічы), Рэспубліканскім 
фестывалі фальклорнага мастацтва «Берагіня» (г. п. Акцябрскі), міжнародным 
фестывалі танцавальнага мастацтва «Сожскі карагод» (г. Гомель). Мясцовая 
танцавальная культура папулярызуецца праз СМІ («Калінкавіцкія навіны», 
«Звязда»). Аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 
Калінкавіцкага райвыканкама, метадыстамі РАМЦ, работнікамі клубных устаноў 
раёну праводзілася дакументаванне і даследаванне нематэрыяльнай спадчыны праз 
стварэнне банка даных і анкетаванне. 
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ГРОДЗЕНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ  
 

Агульная колькасць элементаў НКС, уключаных у Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь – 3: 
 
 «Котчынская кадрыля» в. Котчына Мастоўскага раёна. 
 Абрад «Юр’я» в. Ахонава Дзятлаўскага раёна. 
 Традыцыйная тэхналогія ткацтва падвойных дываноў в. Гудзевічы 

Мастоўскага раёна. 
 

Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 
радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2014 г. наступным элементам НКС: 
 
 Велікодныя вербы на Гродзеншчыне (г. Гродна, аграгарадкі Адэльск, Індура, 

г. п. Сапоцкін Гродзенскага раёна). 
 Традыцыя вырэзвання з паперы ў Навагрудскім раёне Навагрудскім раёне 

 
Пераемнасці танца «Котчынская кадрыля» ў 2014 г. спрыяла работа 

Мастоўскага РМЦНТ з насельніцтвам Азёркаўскага с/с. Асноўныя носьбіты 
«Котчынскай кадрылі» сёння – удзельнікі танцавальнага калектыву Азёркаўскага 
СК. Штогод склад калектыву абнаўляецца. Танцуюць як дарослыя (у калектыве 
12 чалавек), так і дзеці, навучэнцы 5–7 класаў ДУА «Азёркаўская сярэдняя школа» 
(12 чалавек).  

У лютым 2014 г. носьбіты «Котчынскай кадрылі» прымалі ўдзел 
у канцэртным марафоне мастацкай творчасці клубных устаноў «Беларусь – мая 
калыска, жыццё маё, прытулак мой», прысвечаным 70-годдзю вызвалення 
Рэспублікі Беларусь ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. У чэрвені 2014 г. 
«Котчынскую кадрылю» танцавалі на семінары для работнікаў клубных устаноў 
раёна па тэме «Арганізацыя дзяцей і падлеткаў у летні час» на базе агр. Вялікія 
Азёркі. 4 лістапада 2014 г. калектыў стаў удзельнікам абласнога семінара-
практыкума «Сучасныя формы арганізацыі пераемнасці мясцовых традыцый 
і перадачы тэхналагічных ведаў па народных рамёствах у Гродзенскай вобласці» на 
базе Мастоўскага раённага цэнтра рамёстваў. 

Да нядаўняга часу мелася праблема знешняга выгляду выканаўцаў 
«Котчынскай кадрылі» – адсутнасць адпаведных побытаваму танцу касцюмаў. Але 
гэта праблема вырашаецца. У снежні 2014 г. аддзелам ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі Мастоўскага раённага выканаўчага камітэта былі 
заказаны камплекты дарослых і дзіцячых нацыянальных касцюмаў (мужчынскія 
і жаночыя) для выканання кадрылі. 

 
Абрад «Юр’я» в. Ахонава Дзятлаўскага раёна у 2014 г. праходзіў традыцыйна. 

У абрадзе бралі ўдзел асноўныя захавальнікі – народны фальклорны гурт в. Ахонава, 
а таксама іншыя мясцовыя жыхары і жыхары бліжэйшых вёсак, дзеці і падлеткі 
дадзенай мясцовасці. Іншым разам на мерапрыемстве прысутнічаюць прадстаўнікі 
мясцовай  улады, супрацоўнікі структурных падраздзяленняў аддзела ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі Дзятлаўскага райвыканкама. У 2014 г. да 
абраду далучыліся ўдзельнікі этнаграфічнага гурта з г. Мінска, а таксама рэдактар 
дырэкцыі канала «Культура» Беларускага радыё А. Макарэвіч.  
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Круцілавіцкім сельскім выканаўчым камітэтам штогод аказваецца дапамога 
па добраўпарадкаванню тэрыторыі вакол паклонных крыжоў. Па меры неабходнасці 
праводзяцца работы па іх кансервацыі. 

Асноўнай праблемай па захаванню элемента з’яўляецца змяншэнне колькасці 
дзяцей і падлеткаў, а таксама сталага насельніцтва.   

 
У 2014 г. ва УК «Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей» вялася 

праца па захаванню традыцыйнай тэхналогіі ткацтва падвойных дываноў 
в. Гудзевічы. Адной з найбольш папулярных форм такой працы стала правядзенне 
майстар-класаў. Для вучняў Гудзевіцкай гімназіі і іншых зацікаўленых 
наведвальнікаў такія заняткі праводзіліся з удзелам народнага майстра Белакоз 
Веры Ігнатаўны. Так, 27.05.2014 г. у музеі адбылася прэзентацыя аб’екта 
турыстычнага маршруту «Гасцінцамі Белуна» (УК «Гудзевіцкі літаратурна-
краязнаўчы музей»), а 20.06.2014 г. – прэс-тур па аб’екту турыстычнага маршруту 
«Гасцінцамі Белуна» (УК «Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей») 
у рамках праекта міжнароднай тэхнічнай дапамогі «Вандроўка ў этнаказку» 
з правядзеннем майстар-класаў па падвойнаму ткацтву для гасцей з Беларусі 
і Польшчы. 04.11.2014 г. музей стаў удзельнікам абласнога семінара-практыкума 
«Сучасныя формы арганізацыі пераемнасці мясцовых традыцый і перадачы 
тэхналагічных ведаў па народных рамёствах у Гродзенскай вобласці», дзе 
прэзентавалася майстэрня па ткацтву і работа па захаванню традыцый падвойнага 
ткацтва. Усе названыя мерапрыемствы суправаджаліся выстаўкамі падвойных 
дываноў з фондаў музея. Узоры падвойнага ткацтва дэманстраваліся і на іншых 
мерапрыемствах, у якіх браў удзел музей: Х Рэспубліканскім фестывалі 
нацыянальных культур у г. Гродна, форуме «Еўрарэгіён Нёман – 2014», 
II нацыянальным форуме «Музеі Беларусі» ў г. Гомель. Тэма падвойнага ткацтва 
была выдзелена ў асобную экспазіцыйную залу музея.  

У 2014 г. УК «Гудзевіцкі дзяржаўны літаратурна-краязнаўчы музей» 
наведвала Н. Г. Колтышава – спецыяліст па ткацтву, выкладчык ручнога ткацтва на 
факультэце мастацтваў Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Яна 
выкарыстоўвала мясцовы матэрыял для навукова-даследчай работы. 

 
Асноўнымі носьбітамі традыцыі вырабу велікодных вербаў (пальмаў) на 

тэрыторыі паўночна-заходняй Гродзеншчыны ў г. Гродна з’яўляюцца чатыры 
родныя сястры Сарасек, якія нарадзіліся ў в. Вялікая Капліца Гродзенскага раёна 
(зараз гэтай вёскі няма): Кавалёнак Дамініка Дамінікаўна, Чараднікова Часлава 
Дамінікаўна, Альшэўская Данута Дамінікаўна, Лапацінская Ванда Дамінікаўна. 
Непасрэднымі пераемнікамі рамяства з’яўляюцца: Чараднікова Наталля 
Мечыславаўна (нявестка Чаславы Дамінікаўны), 1985 г. н.; Руднік Наталля 
Станіславаўна (унучка Дануты Дамінікаўны), 1997 г. н.; Кавалёнак Даяна 
Бярнардаўна (унучка Дамінікі Дамінікаўны), 1997 г. н. Такім чынам, традыцыя 
захоўваецца і распаўсюджваецца; праблем па захаванню элемента ў сучасны перыяд 
не зафіксавана. Сёння вышэйзгаданыя майстрыхі – пенсіянеры, жывуць у г. Гродна 
і з’яўляюцца ўдзельніцамі народнага аматарскага аб’яднання майстроў народнай 
творчасці і мастакоў «Гарадзенскі каларыт» ДУ «Цэнтр культуры г. Гродна». 
Жанчыны прымаюць актыўны ўдзел у конкурсах, выстаўках і фестывалях народнай 
творчасці, праводзяць майстар-класы.  

У 2014 г. майстрыхі удзельнічалі ў кірмашах да Вялікадня і Раства Хрыстова, 
рэгіянальным свяце-кірмашы «Казюкі», заключных мерапрыемствах 
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Х Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. У газеце «Гродзенская 
праўда» быў змешчаны артыкул «Культурныя каштоўнасці» пра велікодныя вербы. 

 
Увага да папулярызацыі традыцыйнай навагрудскай выцінанкі-выбіванкі 

надаецца праз удзел у выставах, святах, фестывалях. Асноўны носьбіт мастацтва – 
Н. Клімко – у 2014 г. удзельнічала ў X Рэспубліканскім фестывалі нацыянальных 
культур у г. Гродна (разам з вучаніцай Д. Кулак), Рэспубліканскім семінары 
«Духоўна-маральнае выхаванне дашкольнікаў і школьнікаў на праваслаўных 
традыцыях беларускага народа» (г. Навагрудак, СШ № 2), Рэспубліканскім кірмашы 
рамёстваў «Беларускі сувенір» (г. Мінск), фестывалі-ярмарцы рамёстваў «Вясновы 
букет-2014» (г. Мінск), Міжнароднай выставе-кірмашы турысцкіх паслуг «Лета-
2014» (г. Мінск), XVI Рэспубліканскай выставе-кірмашы «Еўрарэгіён Нёман –2014». 
Н. Клімко правяла майстар-клас на «Свяце дзяцінства» ў Навагрудскім парку (разам 
з вучаніцай Д. Кулак). 

Пры Цэнтры рамёстваў у снежні 2014 г. быў адкрыты гурток «Выбіваначка», 
дзе займаюцца 5 вучняў рознага ўзросту (кіраўнік – Н.А. Клімко).  

На абласной выставе-конкурсе маладых майстроў і мастакоў сучаснага 
народнага мастацтва «Творчая рунь» (Гродна, АНМЦНТ, кастрычнік) 
дэманстравалася выстаўка работ вучаніцы Н. Клімко – В. Клімко.  

З мэтай папулярызацыі выцінанкі-выбіванкі выставы традыцыйнага 
мастацтва ладзіліся ў музеях, навучальных установах г. Навагрудка і раёна, раённым 
Доме культуры, бібліятэках і Раённым цэнтры рамёстваў. У Цэнтры рамёстваў 
створана пастаянная экспазіцыя традыцыйнай выбіванкі для экскурсійнага 
абслугоўвання наведвальнікаў, дзе праводзяцца экскурсіі і семінары.  

Традыцыйнае мастацтва папулярызуецца сярод дзяцей і моладзі, ладзяцца 
заняткі з дзецьмі ў школе. За апошні час адзначаецца павышэнне зацікаўленасці да 
традыцыйнага мастацтва выбіванкі навукоўцаў, педагогаў, майстроў, 
наведвальнікаў выставак, у тым ліку дзяцей і моладзі, дзякуючы чаму адбываецца не 
толькі назапашванне вопыту рамяства, а і пошук новых ідэй, форм і сюжэтаў. Так, 
майстар Н. Клімко стала вырабляць паштоўкі ў стылі «выбіванкі». 

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статуса гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2013 г. наступным элементам НКС: 

 
 Традыцыя роспісу велікодных яек у г. п. Сапоцкін Гродзенскага раёна. 

 
Лакальная традыцыя роспісу велікодных яек у г. п. Сапоцкін Гродзенскага 

раёна Гродзенскай вобласці ў 2014 г. засвойвалася дзецьмі ў Сапоцкінскай школе на 
ўроках працы, у гуртках, студыях, пры гэтым навучэнцы знаёміліся з гісторыяй 
паходжання звычаяў і традыцый Гродзенскага раёна. Жыхары г. п. Сапоцкін штогод 
выкарыстоўваюць пісанкі ў асабістай сямейнай абраднасці. Пісанкі таксама 
выкарыстоўваюцца як музейна-выставачныя экспанаты ў музейным пакоі 
Сапоцкінскага цэнтра культуры і народнай творчасці, заўсёды выклікаюць цікавасць 
у наведвальнікаў музея. 

Сапоцкін знаходзіцца каля Аўгустоўскага канала – турыстычнага аб’екта, які 
злучае Беларусь і Польшчу, таму з гэтым відам роспісу знаёмяцца турысты, госці. 
Майстры раённага Дома рамёстваў дэманструюць гэта ўменне дзецям і падлеткам – 
удзельнікам гурткоў, работнікам клубных устаноў, гасцям і турыстычным групам 
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цэнтра культуры і народнай творчасці на майстар-класах. Гэта спрыяе трансляцыі 
і пераемнасці традыцыі роспісу.  

Таксама велікодныя пісанкі і іх мастацкія аналагі выкарыстоўваюцца ў якасці 
сувенірнай прадукцыі для прыцягнення большай колькасці турыстаў, развіцця 
турыстычнага маршруту на Аўгустоўскім канале, які ўключае наведванне 
Сапоцкінскага ЦКіНТ, дзе экспануюцца калекцыя пісанак, зробленая мясцовымі 
майстрамі, праводзяцца майстар-класы па роспісу велікодных яек. 

У 2014 г. аддзелам ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 
Гродзенскага райвыканкама быў прадпрыняты шэраг мер: абсталявана памяшканне 
для майстэрні,  аказвалася дапамога ў набыцці неабходных матэрыялаў 
(электрычная плітка, яйкі, воск, фарбавальнікі і інш.) для роспісу.  

Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі, раённы Дом 
рамёстваў, раённы метадычны цэнтр народнай творчасці забяспечвалі ўдзел 
майстрыхі Антаніны Юрчэня ў раённых святах, выставах, майстар-класах:  выстава 
«Ад зямнога – да нябеснага», майстар-клас (А.М. Лашэвіч, Л.У. Касіцкая, Г.А. Ярашчук) 
на раённым семінары-практыкуме «Выяўленне і зберажэнне нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны ў Гродзенскім раёне» (красавік 2014 г.); майстар-клас для 
ўдзельнікаў ансамбля народнай песні «Золотые купола» Шчолкаўскага раёна 
Маскоўскай вобласці, для дэлегацыі работнікаў культуры г. Масква; выстава 
і майстар-клас на раённых і гарадскіх мерапрыемствах перад святам Вялікадня 
(красавік 2014 г., г. Гродна, Гродзенскі раён); майстар-клас для турыстычных груп, 
школьнікаў Гродзенскага раёна, г. Гродна (на працягу года). Для папулярызацыі 
традыцыі на працягу года выйшаў шэраг публікацый у мясцовых СМІ: (М. Ушкевіч, 
А. Слашчоў, Д. Умпіровіч, Ю. Букель, І. Свірын, Д. Амельковіч, Ю. Чарнякевіч). 

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статуса гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2012 г. на наступным элементам: 

 
 Творчасць майстра па вырабу музычных інструментаў Мар’яна Скрамблевіча  

з аг. Адэльск Гродзенскага раёна. 
 Творчасць майстра Алены Шунейка па вырабу габеленаў у тэхніках 

падвойнага і  пераборнага аднабаковага ткацтва (г. Гродна). 
  Простае двухнітовае ткацтва Ваўкавышчыны. 

 
Творчасць М.А. Скрамблевіча па вырабу музычных драўляных 

інструментаў з аг. Адэльск Гродзенскага раёна пастаянна дэманструецца на базе 
Адэльскага цэнтра культуры і народнай творчасці ў музейным пакоі драўляных 
музычных інструментаў для гасцей і турыстычных груп. У музеі прадстаўлена больш 
за 120 вырабаў майстра. Інструменты Мар’яна Скрамблевіча карыстаюцца вялікім 
попытам музыкаў не толькі Беларусі, але і Польшчы, Канады, Францыі, Германіі, 
Аўстрыі, Славакіі. Яго творы знаходзяцца ў Пастаўскім музеі леса, Гродзенскім 
гісторыка-археалагічным музеі, Навагрудскім музеі А. Міцкевіча (вялікі паляўнічы 
рог), Варшаўскім музеі этнаграфіі.  

Да 75-годдзя М.А. Скрамблевіча (красавік 2014 г.) быў арганізаваны творчы 
юбілейны вечар. У ліпені 2014 г. за ўклад у развіццё народнай творчасці 
і традыцыйных рамёстваў Гродзеншчыны Мар’ян Скрамблевіч быў уганараваны 
званнем «Чалавек года Гродзеншчыны».  
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На працягу года з удзелам майстара адбыліся: выстава і майстар-клас ігры на 
драўляных музычных інструментах на святочным мерапрыемстве, прысвечаным 
адкрыццю года «Гродна – культурная сталіца Беларусі» (г. Гродна, студзень 2014 г.); 
майстар-клас ігры на драўляных музычных інструментах і прэзентацыя творчасці на 
раённым семінары-практыкуме для работнікаў устаноў культуры «Выяўленне 
і зберажэнне нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў Гродзенскім раёне» 
(Гродзенскі раён, красавік 2014 г.); выстава і прэзентацыя творчасці на міжнароднай 
выстаўцы-кірмашы «Еўрарэгіён Нёман–2014» (г. Гродна, верасень 2014 г.); 
канцэртная праграма на рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур 
(г. Гродна, чэрвень 2014 г.); майстар-клас, прэзентацыя творчасці для ўдзельнікаў 
пасяджэння праўлення АА «Белорусский союз женщин» (Гродзенскі раён, верасень 
2014 г.); канцэртная праграма сумесна з інструментальным фальклорным 
ансамблем Адэльскага цэнтра культуры і народнай творчасці «Местачковыя 
музыкі»; выстава, майстар-клас ігры на народных музычных інструментах на 
міжнародным фестывалі «Аўгустоўскі канал у культуры трох народаў» (Гродзенскі 
раён, жнівень 2014 г.); рэгіянальнае свята народнай творчасці «Аўгустоўскі канал 
запрашае сяброў» (Гродзенскі раён, май 2014 г.). М. Скрамблевіч дэманструе сваю 
творчасць на святах Адэльска, раённых і абласных мерапрыемствах: абласным 
«Свяце млынароў», «Свяце вяндліны», свяце «Адэльскі фэст св. Антонія».  

Пераемнасці майстэрства спрыяе дзейнасць гуртку (наведваюць 15 чалавек), 
якім кіруе М.А. Скрамблевіч, свае веды і навыкі вырабу драўляных інструментаў 
майстар перадае сыну і ўнукам. У 2014 г. творчаці майстра быў прысвечаны шэраг 
артыкулаў (І. Скобелева, А. Слашчоў, Н. Раманюк, А. Антонава, Б. Пракопчык, 
Т. Ускова, Т. Ягорава, В. Арцёма). Аднак, нягледзячы на актыўную прэзентатыўную 
дзейнасць, на сёняшні дзень існуе праблема пераемнасці майстэрства вырабу 
драўляных музычных інструментаў сярод дзяцей і моладзі. 

 
За 2014 г. Алена Шунейка, майстар па вырабу габеленаў у традыцыях 

падвойнага і пераборнага аднабаковага ткацтва (г. Гродна) стварыла 
тэкстыльную кампазіцыю «Вясёлка творчасці» памерам 270 х 174 см, якая 
складаецца з 5 сюжэтных габеленаў (народныя рамёствы, святы, танцы, спевы, 
тэатр) і 5 арнаментальных міні-габеленаў. Усе габелены выкананы ў тэхніцы 
аднабаковага перабора.  

У лабараторыі ткацтва пры Гродзенскім абласным метадычным цэнтры 
народнай творчасці Алена Шунейка арганізоўвае і праводзіць семінары-практыкумы 
для работнікаў клубных устаноў вобласці, сустрэчы з народнымі майстрамі, майстар-
класы па ткацтву. Пераемнікі творчасці А. Шунейкі – майстры Алена Міхайлаўна 
Лашэвіч з в. Каробчыцы Гродзенскага раёна і Алена Сяргееўна Чумрай з Гродна – 
дасканала вывучаюць тэхналогію ткацтва «гродзенскіх дываноў» 
і выкарыстоўваюць яе падчас вырабу сувенірнай прадукцыі. Летам 2014 г. з мэтай 
даследавання тэхналогіі і арнаментакі ўнікальнага падвойнага ткацтва ў творчасці 
Алены Шунейкі наведала Гродна Н.Т. Колтышава, мастацтвазнаўца з Акадэміі 
мастацтваў Санкт-Пецярбурга. 

 
Для захавання простага двухнітовага ткацтва Ваўкавышчыны ў 2014 г. быў 

рэалізаваны шэраг мер. Ткачыха Балёнь Любоў Сцяпанаўна на працягу года, 
захоўваючы ўсе асаблівасці ваўкавыскага ткацтва, перадае свае веды дарослым і 
дзецям на базе раённага Цэнтра рамёстваў; праводзіць майстар-класы па ткацтву 
«Асноўныя этапы ткацтва на кроснах», «Лакальныя асаблівасці ткацтва», «Ад 
простых узораў да складаных», «Асновы простага двухнітовага ткацтва», «Тчэм 
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ходнікі». У 2014 г. быў падрыхтаваны пакет дакументаў на прысваенне ткачыхе 
Л.С. Балёнь статусу «народны майстар».  

Выкарыстоўваючы тканіну, вытканую простым двухнітовым спосабам 
у раённым Цэнтры рамёстваў рэканструявалі прадметы адзення, што насілі 
ў Ваўкавыскім раёне ў пачатку ХХ ст. (спадніца ў 8 полак, мужчынскія штаны). 

Рэгулярна праводзяцца майстар-класы ў раённым Цэнтры рамёстваў 
(г. п. Рось) для экскурсантаў турыстычнага бюро г. Ваўкавыска, навучэнцаў г. п. Рось, 
г. п. Краснасельскі, г. Ваўкавыска, в. Воўпа, якія адпачываюць у санаторыях 
«Пралеска» і «Энергетык». Былі праведзены лекцыі для рознаўзроставых груп аб 
простым двухнітовым ткацтве Ваўкавышчыны: «Гісторыя ткацтва ў Беларусі», 
«Асновы простага двухнітовага ткацтва», «Унікальныя рамёствы Беларускай зямлі», 
«Выкарыстанне даматканага тэкстылю ў сучаснасці», «Чароўная нітка ткачыхі».  

На працягу года ў раённым Цэнтры рамёстваў працуе гурток «Ткацтва», 
наведванне і навучанне ў якім даступна ўсім. За бягучы год майстэрню па ткацтву 
ў раённым Цэнтры рамёстваў наведала каля 900 чалавек.  

У 2014 г. Цэнтрам рамёстваў закуплены ў насельніцтва ільняныя прадзеныя 
ніткі, фарбаваныя ў чорны колер. Захаваўшы тэхналогію ткацтва 
і выкарыстоўваючы натуральную сыравіну, Я.В. Іюльская выткала палатно 
ў традыцыях ткацтва, характэрных для раёна. 

Удзельнікі гуртка «Ткацтва» прынялі ўдзел у Х Рэспубліканскім фестывалі 
нацыянальных культур у г. Гродна, «Гальшанскі замак» у в. Гальшаны, «Вясновы 
букет» у г. Мінск, Рэспубліканскім кірмашы «Еўрарэгіён Нёман–2014» у г. Гродна; 
рэгіянальным свяце рамеснікаў «Казюкі–2014» у г. Гродна, «Гродзенскі велікодны 
кірмаш» у г. Гродна, кірмашы «Ружанская Брама» ў г. п. Ружаны, «Свіслацкі кірмаш» 
у г. Свіслач, «Ганненскі кірмаш» у г. п. Зэльва, фестывалі-кірмашы працаўнікоў вёскі 
«Дажынкі–2014» у г. Слонім. У г. п. Рось, вв. Ендрыхаўцы, Вярэйкі, Воўпа, Селяхі, 
санаторыях «Энергетык»  і «Пралеска», г. Ваўкавыску, г. п. Краснасельскі былі 
арганізаваны выставы-продажы тканых вырабаў носьбітаў дадзенага элемента 
(Л.С. Балёнь, А.І. Кулеш, Я.В. Іюльская). 

Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі садзейнічаў 
у арганізацыі выязных выстаў (забяспечваў транспартам) і майстар-класаў 
(арганізоўваў для дэлегацый, якія наведваюць раён). Раённы Цэнтр рамёстваў быў 
уключаны ў турыстычныя маршруты, якія папулярызуюць простае двухнітовае 
ткацтва Ваўкавышчыны. 

Мясцовыя ткачыхі ткуць ходнікі, палотны для касцюмаў фальклорных 
калектываў (для спадніц і штаноў) па замовах. Так, было выткана 17 м ільнянога 
палатна чорнага колеру (спрадзены лён пафарбаваны ўручную, закуплены 
ў насельніцтва в. Студзянец Ваўкавыскага раёна) па замове аграсядзібы «Селяхі» для 
стылізаваных мужчынскіх касцюмаў; вытканы палавік «ходнікі» 92 м (выкарысталі 
палоскі тканіны); палатно для спадніц з расфарбоўкай, характэрнай Ваўкавыскаму 
строю – 20 м (у барвовую і сінюю палоску, уток – паўшарсцяная нітка, аснова – 
баваўняная нітка). 

У 2014 г. элемент быў шырока асветлены ў прэсе. 
 
У 2014 г. быў выдадзены энцыклапедычны даведнік «Этнакультурныя 

і прыродныя турыстычныя рэсурсы Гродзеншчыны і Сувальшчыны», дзе змешчаны 
падрабязныя звесткі з фотаілюстрацыямі аб элементах нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны Гродзеншчыны, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь. Даведнік выдадзены на чатырох мовах (бел., 
англ., польск., літоўск.) пры садзейнічанні Еўрапейскага Саюза.  
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Звесткі аб стане элементаў НКС,  змешчаны і пастаянна абнаўляюцца на сайце 
ДУК «Гродзенскі АМЦНТ». У цяперашні час рыхтуецца артыкул і фотарэпартаж на 
дадзеную тэму ў рэгіянальную газету «Гродзенская праўда».  

Спецыялісты ДУК «Гродзенскі абласны метадычны цэнтр народнай 
творчасці» падрыхтавалі метадычныя рэкамендацыі клубным установам па 
пытаннях ідэнтыфікацыі і інвентарызацыі НКС рэгіёна, дзе прадстаўлены абагулены 
вопыт работы па даследаванню лакальных культурных традыцый, практыка 
захавання, папулярызацыі і ўключэння элементаў НКС у сучасныя культурна-
эканамічныя працэсы. У метадычным выданні змешчаны спіс з 25 элементаў НКС 
Гродзенскай вобласці, выяўленых і вылучаных на перспектыву для ўключэння 
ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных кашноўнасцей Рэспублікі Беларусь. 
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МАГІЛЁЎСКАЯ ВОБЛАСЦЬ  
 

Агульная колькасць элементаў НКС, уключаных у Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь – 9: 

 
 Абрад «Варавараўская свяча» в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна.  
 Мясцовы песенны стыль танцавальнай лакальнай традыцыі міжрэчча Сажа 

і Проні в. Галавенчыцы Чавускага раёна. 
 Творчасць майстроў-шапавалаў, адметная майстэрскім валоданнем 

унікальнай і рэдкай тэхналогіяй валяльнай здабычы, увасобленай 
у вытворчасці валяных вырабаў з воўны (Дрыбінскі раён). 

 Тэхналогіі вырабу ўнікальных беларускіх драўляных музычных інструментаў 
майстрамі Круглянскага раёна пад кіраўніцтвам Аляксандра Антонавіча 
Харкевіча в. Ваўканосава Круглянскага раёна. 

 Тэхналогія ганчарных вырабаў майстрамі Бабруйскага раёна. 
 Песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна. 
 Спеўная традыцыя выканання вясельных і хрэсьбінных  песень в. Паршына 

Горацкага раёна. 
 Абрад «Бразгун» і яго складовы элемент: пачытанне іконы святых Пятра 

і Паўла в. Наркі Чэрыкаўскага раёна. 
 Традыцыйная тэхналогія пляцення лапцей (Дрыбінскі раён). 

 
У 2014 г. абрад «Варвараўская свяча» в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна 

ладзіўся традыцыйна ў дзень пачытання Святой Вялікапакутніцы Варвары. Для 
папулярызацыі і зберажэння элемента НКС у 2014 г. раённым метадычным цэнтрам 
Цэнтралізаванай клубнай сістэмы Мсціслаўскага райвыканкама выдадзены: 
брашура «Псальмы абраду «Варвараўская свечка», буклет «Варвараўская свяча». 
Зняты відэаролік аб правядзенні абраду «Варвараўская свяча». Па заказу 
Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь кінастудыяй «Беларусьфільм» зняты 
відэафільм, прысвечаны абраду «Варвараўская свяча» в. Басценавічы. Штогод, сродкі 
масавай інфармацыі дэталёва апісваюць правядзенне абраду.  

 
Традыцыя выканання песень абрадавай і пазаабрадавай тэматыкі, 

прадстаўленая ў творчасці фальклорнага ансамбля «Незабудкі» в. Галавенчыцы 
Чавускага раёна, падтрымліваецца дзякуючы канцэртнай дзейнасці гурта, 
у рэпертуары якога – каляндарна-абрадавыя, сямейна-абрадавыя, пазаабрадавыя 
песні, гульні, казкі, паданні, легенды, танцы, традыцыі, абрады. Акрамя таго,  кожны 
ўдзельнік гурта з’яўляецца выдатным носьбітам традыцый па народных вераваннях, 
звычаях, абрадах, народнай прозе. «Незабудкі» удзельнічаюць ва усіх раённых, 
абласных, рэспубліканскіх фестывалях, конкурсах. Кожны год калектыў прымае 
фальклорныя экспедыцыі. У 2014 г. у Чавускім раёне працавалі 2 экспедыцыі ў 
складзе супрацоўнікаў Нацыянальнай акадэміі Навук Беларусі, Акадэміі музыкі 
і Студэнцкага этнаграфічнага таварыства г. Мінска. У час экспедыцый было запісана 
шмат традыцыйнага матэрыялу.   

 
Творчасць майстроў-шапавалаў, адметная майстэрскім валоданнем 

унікальнай і рэдкай тэхналогіяй валяльнай здабычы, увасобленая 
ў вытворчасці валяных вырабаў з воўны актыўна папулярызуюцца сярод жыхароў 
і гасцей Дрыбінскага раёна. Майстры-шапавалы перадаюць свае веды і майстэрства 
ўдзельнікам узорнага дзіцячага гуртка «Катрушнік», прымаюць удзел у раённых, 
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абласных і рэспубліканскіх выставах, фестывалях, культурна-масавых 
мерапрыемствах; праводзяць майстар-класы для наведвальнікаў выстаў, гасцей 
Дрыбінскага рэгіёна. Пра дзейнасць майстроў-шапавалаў быў зняты фільмы, 
надрукаваны нарысы ў газетах і часопісах. У 2014 г. вялася дапрацоўка 
намінацыйнага дасье (у прыватнасці – фільма) для прадстўлення ў ЮНЕСКА на 
ўключэнне ў Рэпрэзентатыўны спіс НКС чалавецтва. Майстар-шапавал Дрыбінскага 
раённага гісторыка-этнаграфічнага музея Чараповіч Т.М., атрымала званне 
«Народны майстар Беларусі» за сваё майстэрскае валоданне тэхналогіяй валяльнай 
здабычы. У 2014 г. быў рэалізаваны праект арганізацыі «Адпачынак у вёсцы»: 
«Устойлівае развіццё Дрыбінскага раёна на аснове культурнай спадчыны», у рамках 
гэтага праекта былі набыты: воўна, фурнітура, сталы і стулы, выставачныя вітрыны, 
шафа, корпусная мэбля для афармлення майстэрні-шапавальні. Таксама была 
распрацавана Рэгіянальная праграма па зберажэнню элемента нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны «Шапавальства» на 2014-15гг», у якой прадугледжаны кірункі 
работы з моладдзю па вывучэнню гісторыі шапавальства, відаў шэрстабітна-
валяльнай здабычы, а таксама рэалізацыя праграмы адраджэння рамяства.  

 
Майстар Аляксандр Харкевіч, пад кіраўніцтвам якога працуюць майстры 

Круглянскага раёна па вырабу драўляных музычных інструментаў, жыве 
і працуе на сваёй малой радзіме – в. Ваўканосава. Са сваім сынам Андрэем, які 
з’яўляецца пераемнікам майстэрства, Аляксандр Антонавіч нарыхтоўвае драўляныя 
загатоўкі, з якіх потым «нараджаюцца» інструменты. Бацька разам з сынам 
вырабляюць кляшчоткі, маракасы, клякоткі, трашчоткі, дудку беларускую, пранікі 
і распрацоўваюць новыя мадэлі інструментаў. Музычныя драўляныя інструменты 
выкарыстоўваюць на канцэртах ансамблі «Бяседачка» і «Вераснёвіца». Самай 
галоўнай існуючай праблемай з’яўляецца сталы ўзрост майстра. Але ў яго ёсць 
паслядоўнікі, якія працягваюць яго справу.  

 
Народны майстар Беларусі Боўда Юрый Іванавіч, пад кіраўніцтвам якога 

працуюць майстры Бабруйскага раёна, якія рэпрэзентуюць традыцыйную 
тэхналогію гліняных вырабаў, штогод праводзіць да 80 майстар-класаў па 
ганчарству і кераміцы для наведвальнікаў раённых, гарадскіх, абласных 
і міжнародных выстаў, семінараў, культурна-масавых мерапрыемстваў. На базе 
Глушанскага раённага Дома рамёстваў, у 2014 г. у верасні прайшоў рэгіянальны 
пленэр ганчароў і керамістаў вобласці пад кіраўніцтвам Юрыя Іванавіча. Пленэр 
праводзіцца штогод, на ім маладыя керамісты пераймаюць вопыт старэйшых 
майстроў-ганчароў вобласці, сярод якіх Ю.І. Боўда, Д.В. Паляшчук, А.У. Котаў, 
Н.С. Рагоўская, А.В. Арлоў. Ю.І. Боўда з’яўляецца куратарам узорнага дзіцячага 
аб’яднання «Глечыкі», дзе перадае свой вопыт і веды ўдзельнікам. У 2014 г. раённы 
выканаўчы камітэт аказваў падтрымку па выдзяленні транспарту для ўдзелу 
ў выставах, фестывалях, конкурсах, набыццю матэрыялу (гліны) для работы. 
Таксама былі выдзелены грошы для пашыва касцюма для прэзентацыі 
традыцыйнага рамяства Бабруйскага раёна на выставе «Горад майстроў» у рамках 
фестывалю «Тэрыторыя міру» у г. Калініградзе (Расійская Федэрацыя). 

 
Выконвае песні традыцыйнага вясельнага абраду в. Клін Хоцімскага раёна 

фальклорны ансамбль «Медуніца», у склад якога ўваходзяць 5 жанчын. Сярэдні 
ўзрост удзельніц – 75 год. Па стану здароўя яны не прымаюць удзел у абласных 
і рэспубліканскіх мерапрыемствах, але бабулі ўдзельнічаюць у раённых святах: 
межрэгіянальным фестывалі «З крыніц жыватворных», з канцэрнымі нумарамі 
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выступаюць на святах Купалля, Масленіцы, Спасаўкі, Пакравоў. Сумесна з ансамблем 
«Бярозкі» Бярозаўскага СДК выязджаюць з канцэртнай праграмай у вёскі Хоцімскага 
раёна і Расійскую Федэрацыю. Для захавання спеўнай традыцыі народны 
фальклорны калектыў «Адраджэнне» РЦК,  народны калектыў «Бярозка» 
Бярозкаўскага СДК Хоцімскага раёна актыўна супрацоўнічаюць з носьбітамі, 
пераймаючы іх песні, танцы і абрады. Да кожнага свята або абрадў ў жанчын 
з «Медуніцы» ёсць песня – вясельная, ваенная, вясновая, восеньская, абрадавая, 
плясавая, жартоўная, лірычная і інш. Кіраўніцтвам аддзела ідэалагічнай работы, 
культуры і па справах моладзі актыўна вядзецца падтрымка носьбітаў 
нематэрыяльнай-культурнай спадчыны, вылучаюцца сродкі на набыццё падарункаў 
на навагоднія святы, 8 сакавіка, да дня пажылога чалавека і на святкаванне дзён 
нараджэнняў. Начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 
М. А. Хучаў аказвае неабходную дапамогу гаспадарчага і асабістага характару 
ўдзельнікам народнага фальклорнага калектыву «Медуніца». 

З мэтай захавання і запісу элементаў нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
ў в. Клін была праведзена фальклорная экспедыцыя супрацоўнікамі гісторыка-
краязнаўчага музея і раённага Цэнтра культуры.  Па выніках экспедыцыі 
падрыхтаваны відэафільм і буклет (з дакладным указаннем усіх выкарыстаных 
інгрэдыентаў і іх прапорцый) «Рэцэпты страў ад Клінскіх бабуль» і выніковая 
справаздача, у якой пададзены агульны аналіз праведзенай работы «Рэгіянальныя 
асаблівасці традыцый харчавання беларусаў (на прыкладзе вывучэння в. Клін 
Хоцімскага раёна Магілёўскай вобласці)». 

 
Песні традыцыйнага вясельнага і хрэсьбіннага абрадаў в. Паршына 

Горацкага раёна рэпрэзентуюцца ў выкананні ансамбля «Паршынскія зоры». За 
апошні час склад удзельніц калектыву некалькі змяніўся – прыйшлі больш маладыя 
ўдзельніцы, але агульная колькасць спявачак не змянілася, аснова калектыву 
засталася нязменнай – 5 жанчын-носьбітаў. Народны фальклорны ансамбль 
«Паршынскія зоры» Паршынскага Цэнтра народнай творчасці прымае ўдзел 
у шматлікіх канцэртах, фестывалях, выступае на раённых і гарадскіх святах. У 2014 г. 
ансамбль выступаў з канцэртам у Санкт-Пецярбургскай кансерваторыі ім. Рымскага-
Корсакава ў рамках Усерасійскай науковай канферэнцыі «Фальклорныя традыцыя 
Поўначы і Паўночна-Заходняй Расіі», прымаў ўдзел у III Міжнародным форуме па 
традыцыйнай культуры ў г. Магілёве, выступаў з канцэртнай праграмай на 
VIII Рэспубліканскім фестывалі фальклорнага мастацтва «Берагіня» ў г. п. Акцябрскі 
Гомельскай вобласці. Удзельніцы ансамблю традыцыйна пачыналі ў Горацкім раёне 
і аграгарадку «Паршына» Зажынкі і Дажынкі. У ансамбля ёсць калектывы-
спадарожнікі – ансамблі «Таямніцы», «Суседкі» і дзіцячы калектыў «Зорачкі», якім 
яны перадаюць мясцовае выкананне абрадавых і пазаабрадавых песень, танцаў. 
Магілёўскім абласным метадычным цэнтрам быў выдадзены зборнік песень 
ансамбля «Нам засталася спадчына». Ад мясцовых улад удзельніцы ансамбля 
атрымлівалі падтрымку пры забеспячэнні транспартам для выязных канцэртаў, для 
падвозу паліва, апрацоўцы прысядзібных участкаў, медыцынскага агляду. 

 
Абрад «Бразгун» в. Наркі Чэрыкаўскага раёна ў 2014 г. адбыўся 13 ліпеня на 

паляне каля крыніцы, што ў 4-х кіламетрах ад вёскі. Сюды на малебен, асвячэнне 
крыніцы сабраліся жыхары не толькі бліжэйшых весак, а і з Чэрыкава і Магілёва. 
Раённыя ўлады штогод добраўпарадкаваюць тэрыторыю вакол крыніцы, размясцілі 
інфармацыйны стэнд «На “Брязгун”, і знак «Гісторыка-культурная каштоўнасць: 
рытуальна-абрадавы комплекс “Бразгун”». Захавальнікам абраза св. Пятра і Паўла 
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і носьбітам абраду раённыя ўлады дапамагаюць па падвозцы дроў, уборцы ўраджаю, 
па медыцынскаму абслугоўванню. 

У 2014 г. аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі 
райвыканкама правёў прымеркаваны да абраду рэгіянальны конкурс фальклорных 
ансамблей «Са стагоддзя ў стагоддзе», у якім прынялі ўдзел фальклоныя ансамблі 
і салісты з 7 раёнаў вобласці.  

 
Тэхналогію пляцення лапцей майстрамі Дрыбінскага раёна пераймаюць 

удзельнікі дзіцячага гурта «Лапаточак», што працуе пры Доме рамёстваў. На жаль, 
але пайшлі з жыцця старэйшыя жанчыны-носьбіты тэхналогіі пляцення і майстар 
Л.С. Заклікоўская. Але майстар з в. Абраімаўка Дрыбінскага раёна Н.А.Кананкова, 
супрацоўнікі Дома рамёстваў В.В. Маісеева, Ж.І. Жорава, Т.У. Сіроціна і ўдзельнікі 
гурта «Лапаточак» працягваюць папулярызаваць тэхналогію пляцення лапцей, 
і ўдзельнічаюць у розных конкурсах, фестывалях і выставах. У фае Дома рамёстваў 
дзейнічае пастаянная выстава «Лапці – абутак нашых продкаў». Майстры пляцення 
лапцей Кароўчынскага раённага Дома рамёстваў Дрыбінскага раёна ў 2014 г. 
прадстаўлялі свае майстэрства на мерапрыемствах раённага, абласнога, 
рэспубліканскага і міжнароднага ўзроўняў. Падрыхтаваны і выдадзены буклеты 
«Плетение лаптей – приоритетное направление деятельности Дома ремёсел», 
«Нематэрыяльная спадчына Дрыбіншчыны».  

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статуса гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2013 г. наступным элементам НКС: 

 
 Калядны абрад «Куры» у Клічаўскім раёне. 
 Традыцыі паломніцтва і пакланення «Блакітнай крыніца». 

 
Калядны абрад «Куры» ў Клічаўскім раёне ў 2014 г. як і штогод праходзіў 

13 студзеня. Узорны дзіцячы ансамбль «Купалачка» Дзмітраўскай дзіцячай школы 
мастацтваў, якія адрадзілі гэты абрад, працягваюць работу па збору фальклорнага 
матэрыялу, запісваюць песні і танцы сваёй мясцовасці, удзельнічаюць у фестывалі 
фальклорнага мастацтва «Берагіня», Міжнародным форуме па традыцыйнай 
культуры ў Магілёве. Усё большую папулярнасць абрад набывае ў Віркаве.  Зараз 
дзяцей у вёсцы мала – у гурце 5 калядоўшчыкаў ва ўзросце ад 9 да 12 год, але 
мясцовыя жыхары з вялікім задавальненнем чакалі на іх. 

 
Асноўная ўрачыстая дзея традыцыі паломніцтва і пакланення «Блакітнай 

крыніцы» каля выселенай в. Кліны Слаўгарадскага раёна адбылася 14 жніўня на 
свята «Макавей» на вялікай паляне каля вёскі. Удзел у свяце прынялі жыхары 
ўсходніх раёнаў Магілёўскай і Гомельскай абласцей, а таксама сумежных раёнаў Расіі 
і Украіны.  

Тысячы паломнікаў сабраліся, каб паслухаць малебен, акунуцца ў асвечаныя 
воды крыніцы і набраць цудадзейнай вады. У 2014 г. да свята аддзел ідэалагічнай 
работы, культуры і па справах моладзі Слаўгарадскага райвыканкама арганізавалі 
і правялі агляд-конкурс фальклорных калектываў, у якім былі задзейнічаны 
калектывы з 8 раёнаў вобласці.  
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Раённыя ўлады дапамагаюць добраўпарадкаванню тэрыторыі вакол крыніцы. 
Аднак застаецца значнай праблема адсутнасці пастаяннага маста праз раку, каб 
дабрацца да крыніцы. 
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МІНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ  
 

Агульная колькасць элементаў НКС, уключаных у Дзяржаўны спіс 
гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь – 5: 

 
 Абрад «Калядныя цары» в. Семежава Капыльскага раёна. 
 Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных абрадавых 

і пазаабрадавых песень аўтэнтычнымі фальклорнымі гуртамі «Журавушка», 
«Глыбокія крыніцы», «Павалякі» вв. Ямінск, Закальное, Обчын Любанскага 
раёна. 

 Калядны абрад «Шчадрэц» в. Рог Салігорскага раёна. 
 Абрад «Цягнуць Каляду на дуба» в. Новіны Бярэзінскага раёна. 
 Традыцыйная тэхналогія ткацтва (закладное ткацтва ручнікоў) в. Семежава 

Капыльскага раёна. 
 

Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 
радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статусу гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2014 г. наступным элементам НКС: 
 
 Урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай Будслаўскай («Будслаўскі 

фэст») в. Будслаў Мядзельскага раёна. 
 Казкавая традыцыя Уздзеншчыны ў рэпрэзентацыі Лідзіі Міхайлаўны 

Цыбульскай в. Магільна Уздзенскага раёна. 
 Традыцыі шанавання Святога каменя в. Крамянец Лагойскага раёна. 

 
13 студзеня 2014 г. калядны абрад «Цары» агр. Семежава Капыльскага раёна, 

унесены ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якой патрабуецца 
тэрміновая ахова, дэманстравалі для жыхароў Капыльшчыны і гасцей з Беларусі 
і замежных краін два склады калектыву, што сведчыць аб тым, што абрадавая 
традыцыя развіваецца. Да пачатку абраду ў цэнтры Семежава праводзіўся калядны 
кірмаш. Госці свята мелі магчымасць паўдзельнічаць у шматлікіх пацешных 
конкурсах, паспытаць традыцыйных семежаўскіх страў.  

Прадпрымаліся меры па папулярызацыі абраду сярод мясцовых жыхароў, 
у тым ліку дзяцей, моладзі. Так, цэнтрам культуры і адпачынку  Семежава ў 2014 г. 
арганізаваны і праведзены: фотавыстава «Калядныя Цары» (экспанавалася ў школе, 
мясцовай бібліятэцы, цэнтры культуры і адпачынку); інфармацыйна-пазнавальныя 
гадзіны для дзяцей і падлеткаў, вучняў старэйшых класаў у Семежаўскай школе 
«Аты-баты йшлі салдаты», «Традыцыйныя абрады нашай вёскі», для ўдзельнікаў 
клуба цяжкіх падлеткаў «Пунцовыя ветразі» праведзена гульня «Ішлі «Цары» па 
вуліцы». У захаванні традыцыі, такім чынам, удзельнічае сістэма адукацыі.  

Для сучасных удзельнікаў каляднага гурта была арганізавана творчая 
сустрэча з былым удзельнікам каляднага гурта «Цары» ў 50-я гг. ХХ ст. Мацкевічам 
Іванам Мікалаевічам. Папулярызацыя абраду вядзецца і на рэспубліканскім узроўні 
праз СМІ: радыё, газеты, тэлебачанне. Падтрымку ў правядзенні Каляднага абраду 
«Цары» аказваюць мясцовыя выканаўчыя органы, сельскагаспадарчае 
прадпрыемства ААТ «Семежава». На правядзенне свята выдзяляюцца грашовыя 
сродкі, транспарт, ажыццяўляецца інфармацыйная падтрымка абраду на сайце 
Капыльскага райвыканкама. 
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Спеўныя гурты, якія з’яўляюцца захавальнікамі мясцовага песеннага стылю 
выканання традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых песень Любанскага раёна 
(«Глыбокія крыніцы» в. Закальное, «Павалякі» в. Обчын, «Журавушка» в. Ямінск) 
папоўніліся новымі ўдзельнікамі, што спрыяе захаванню элемента НКС.  

У 2014 г. гурты мелі актыўную канцэртную дзейнасць. Гэта дазволіла ім не 
толькі практыкавацца ў выканальніцкім мастацтве, але і папулярызаваць мясцовы 
песенны стыль: гурт «Павалякі» даў 19 канцэртаў, «Журавушка» – 10 канцэртаў, 
«Глыбокія крыніцы» – 26 канцэртаў. Гурты «Глыбокія крыніцы» і «Павалякі» 
Закальнецкага, Обчынскага СДК прынялі ўдзел у тэлепраекце канала БТ-3 «Наперад 
у мінулае». «Павалякі» прынялі ўдзел у здымках відэакліпа да песні Тэо «Чызкейк» 
для Міжнароднага конкурсу «Еўрабачанне-2014», удзельнічалі ў праграме «Галоўны 
эфір» і спецыяльным выпуску да «Еўрабачання». Праграма «Вялікодныя забавы» 
аўтэнтычнага фальклорнага гурта «Павалякі» Обчынскага СДК была прадстаўлена 
падчас прэзентацыі раённай газеты «Голас Любаншчыны» на рэспубліканскай 
выставе СМІ Беларусі ў Мінску. Гурт («Глыбокія крыніцы»  стаў лаўрэатам фолк-
мадэрн фэсту «Таўкачыкі на Юр’я» (г. Мінск). Калектыў удзельнічаў у вяселлі па 
народных традыцыях на вольным паветры, у рэгіянальных народных святах 
«Масленка» і «Макавей». 

Ямінскі гурт стаў удзельнікам рэгіянальнага народнага свята «Пятрок», 
лаўрэатам абласнога фестывалю народнай творчасці Мінскай вобласці «Напеў зямлі 
маёй» г. Мар’іна Горка. Таксама гурт удзельнічаў у абласным свяце «Дажынкі-2014», 
пераднавагодніх тэлеперадачах на каналах БТ-1 і СТВ.  

У рамках правядзення рэгіянальнага фэсту традыцыйнай культуры 
«Пятровіца», на які штогод збіраецца моладзь з Мінска, Гомеля, Гродна, Магілёва, 
Масквы, Вільнюса, былі наладжаны творчыя вечарыны з фальклорнымі гуртамі. 

У 2014 г. Любанскім раённым Цэнтрам культуры заснаваны штогадовы фэст 
аўтэнтычных спеваў «Бабулі». 18 кастрычніка фэст праходзіў у в. Закальное, дзе 
асноўнымі дзеючымі асобамі з’явіліся гурты вв. Закальное, Обчын, Ямінск.  

 
Калядны абрад «Шчадрэц» в. Рог Салігорскага раёна ў 2014 г. быў шырока 

асветлены ў рэспубліканскіх СМІ («Салідарнасць» (Слуцкі раён), «Калійшчык 
Салігорска», «Шахцёр» (Салігорскі раён); тэлеканал «Беларусь – 2», СТВ, Беларускі 
партал TUT.BY, ONLINER).  

З мэтай маніторынгу і даследавання традыцыю наведалі прадстаўнікі НАН 
Беларусі.  

Народны фальклорны калектыў «Палескія крыніцы» Восаўскага СДК – 
захавальнік абраду – выступіў на рэгіянальным свяце фальклорнага мастацтва 
«Сугалоссе» (Салігорскі раён). 

 
Калядны абрад «Цягнуць каляду на дуба» в. Новіны Бярэзінскага раёна 

наведала  вялікая колькасць гасцей рэгіёна. Новінскі абрад стаў своеасаблівым 
цэнтрам прыцягнення ўвагі і мясцовай супольнасці: жыхары Новінаў выходзілі на 
вуліцу, каб назіраць, як вязуць Каляду, да святкаванняў далучыліся жыхары суседніх 
вёсак, і шматлікіх гасцей: прадстаўнікоў упраўлення культуры Мінаблвыканкама, 
Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці, Бярэзінскага раённага дома 
культуры, СМІ.  

Дзіцячы фальклорны калектыў «Валошкі», што прымае ўдзел у абрадзе, 
сёлета падаў дакументы на прысваенне ганаровага наймення «ўзорны». 
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Дзейнасць Капыльскага цэнтра ткацтва накіравана на захаванне 
і папулярызацыю закладнога ткацтва чырвона-белых ручнікоў. Супрацоўнікі 
цэнтра праводзяць даследчыцкую работу: у 2014 г. выяўлены новыя назвы сімвалаў: 
«дзяды», «кашачая лапка», «белая зорка», «арловыя ножкі», «п’яўка». Народны 
майстар Беларусі В.М. Кіеня перадала свой вопыт па ткацтву закладных ручнікоў 
дырэктару цэнтра Т.М. Волкавай. У цэнтр прыйшоў на працу новы майстар-
метадыст, які асвойвае ткацтва закладных ручнікоў – Н.У. Сафронава. Выставачны 
фонд цэнтра пастаянна папаўняецца: за 2014 г. былі вытканы ўзоры «кашачая 
лапка», «п’яўка», «бярозавы лісток», «бубна», «арловы ножкі». 

Вялікая ўвага надаецца масавай, культурна-асветніцкай рабоце з дзецьмі 
і падлеткамі. Навыкі і майстэрства ткацтва перадаюцца юным прыхільнікам 
народнага мастацтва – навучэнцам «Школы ткачоў». Адміністрацыя мясцовай 
школы заахвочвае і развівае інтарэс дзяцей да заняткаў у «Школе ткачоў». Вучні 
школы з задавальненнем праводзяць экскурсіі па экспазіцыі Цэнтра ткацтва, 
расказваюць аб асаблівасцях семежаўскага закладнога ткацтва. Паслухаць экскурсію 
і паспрабаваць свае сілы ў ткацтве на майстар-класе змаглі шматлікія госці ў час 
правядзення каляднага абраду «Цары» 13 студзеня. Пазнаёміцца з закладнымі 
ручнікамі змаглі госці з Германіі і Украіны. Свята наведалі вучні школ Капыля, 
Нясвіжа, Клецка. 

На працягу года ў мясцовых школах праводзіліся інфармацыйныя гадзіны: 
«Шляхамі традыцый ткацтва», «З крыніц адвечнай прыгажосці», «Шматлікасць 
тэхнік ткацтва на Капыльшчыне», «Далёкіх продкаў рамяство», «Нараджэнне 
тканіны», «Жыццё, упрыгожанае захапленнем». Усяго за год у Капыльскім цэнтры 
ткацтва было праведзены 26 інфармацыйна-асветніцкіх і пазнавальных 
мерапрыемстваў, 18 майстар-класаў. 

 
Урачыстасць у гонар ушанавання абраза Маці Божай Будслаўскай 

«Будслаўскі фэст» (Мядзельскі раён) асвятлялася ў раённай і абласных газетах.  
Да 400-годдзя знаходжання цудадзейнага абраза ў Будслаўскай святыні 

выдадзена паштовая марка з выявай Божай Маці Будслаўскай. 
Было падрыхтавана для намінавання ў Рэпрэзентатыўны спіс 

нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавецтва дасье «Урачыстасць у гонар 
ушанавання абраза Маці Божай Будслаўскай».     

 
У мэтах захавання і папулярызацыі выканальніцкага майстэрства ў жанры 

казкавай прозы Лідзіі Міхайлаўны Цыбульскай з в. Магільна Уздзенскага раёна 
Мінскай вобласці былі праведзены: вечар-партрэт Цыбульскай Л.М. «Жыццё, як 
казка» – (14.03.2014); літаратурна-музычная гасцёўня Нёманскага СДК «Край мой 
там, дзе Нёман льецца», прысвечаная жыццю і творчасці Л.М. Цыбульскай,  у рамках 
раённай патрыятычнай акцыі «Зямля гераічная, Белая Русь» (04.06.2014); конкурс 
сярод дзяцей і падлеткаў раёна на лепшы малюнак па сюжэтах казак 
Л.М. Цыбульскай; раённае свята дзіцячай творчасці «З крыніцы песня льецца», 
падчас якога былі інсцэніраваны казкі «Пра лісічку» і «Пра ягадкі» ўдзельнікамі 
самадзейнасці Стальбоўскага і Азёрскага СДК; інсцэніроўка казкі «Кароўка 
цудадзейная» работнікамі Нёманскага, Сямёнавіцкага і Стальбоўскага СДК на 
фестывалі талентаў работнікаў культуры Уздзенскага раёна «Калядная зорка» 
(26.12.2014). 

У метадычным аддзеле Уздзенскага РЦК і Нёманскі СДК падабраны матэрыял 
і аформлены папкі пра жыццё і творчасць Л.М. Цыбульскай, якія змяшчаюць 
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дакументацыю для ўключэння элемента ў Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных 
каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, фатаграфіі і зборнік казак. 

  
Для забеспячэння захаванасці традыцыі шанавання Святога каменя 

ў в. Крамянец Лагойскага раёна два разы ў год здзяйсняецца маніторынг стану 
элемента. Так, 18 ліпеня 2014 г. была праведзена апошняя праверка камня-следавіка 
ў в. Крамянец. Гэты аб’ект знаходзіцца ў здавальняючым стане. Таксама 
распрацаваны маршрут экскурсіі, які ўключае наведванне і Дажбогавага каменя. 

 
Прынята рашэнне Беларускай рэспубліканскай навукова-метадычнай 

радай па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны пры Міністэрстве 
культуры Рэспублікі Беларусь аб неабходнасці надання статуса гісторыка-
культурнай каштоўнасці ў 2013 г. наступнаму элементу НКС: 

 
 Традыцыя ткацтва паясоў  Валожынскі раён (агр. Сакаўшчына і Ракаў). 

 
Марыя Мікалаеўна Стасяловіч працягвае традыцыі ткацтва паясоў на 

Валожыншчыне (агр. Сакаўшчына і Ракаў), перадае свой вопыт і веды моладзі праз 
удзел у выставах, сустрэчах з вучнямі мясцовай школы, работнікамі ўстаноў 
культуры раёна, майстар-класы. Яе вучаніцы Х. Лямбовіч, Н. Хаванская, Н. Лукашык – 
актыўныя ўдзельнікі мерапрыемстваў рознага ўзроўню – кіруюць гурткамі па 
ткацтву пояса «на ніту», дзе захоўваюць тэхналогію адроджаную М. Стасяловіч.  

На працягу года майстры ўдзельнічалі: у выставе «Валожынскія ўмельцы», 
свяце рамёстваў «Вясновы букет» (г. Мінск);  ІІ  рэгіянальным свяце-конкурсе 
дзіцячай творчасці «Калыска талентаў» (г. Клецк); рэспубліканскай выставе-
кірмашы народных рамёстваў і промыслаў «Камарова. Кола дзён» (в. Камарова, 
Мядзельскі раён); ІІ абласным свяце-конкурсе па ткацтву і пляценню паясоў 
«Беларускі пояс» (г. Узда). 

У Валожынскім раёне прайшоў тыдзень традыцыйнага ткацтва пояса. 
У кожнай клубнай установе праведзены выставы, майстар-класы, гутаркі і вечары 
ўшанавання. Да абласнога свята рамёстваў у Слуцку (2015 г.) падрыхтавана больш за 
100 паясоў з розных куткоў Валожыншчыны. 

Майстар Н. Лукашык працягвае весці гурток, дзе навучае ткацтву пояса 
вучняў Суднікаўскай сярэдняй школы. Клуб народных майстроў «Скарбніца» 
арганізуе сустрэчы М.М. Стасяловіч з дзецьмі і моладдзю, забеспячвае майстроў 
транспартам для ўдзелу ў мерапрыемствах рознага ўзроўню. З мэтай выяўлення 
новых элементаў НКС ладзяцца экспедыцыі навукоўцаў у раёны.  
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РЭКАМЕНДАЦЫІ  
 

Улічваючы, што найбольш распаўсюджанымі мерамі, якія прымаліся да 
захавання НКС у 2014 г., з’яўляюцца меры папулярызацыйнага характару (праз СМІ, 
выставы, адукацыйныя і відовішчна-масавыя мерапрыемствы), чаго відавочна не 
дастаткова для вырашэння найбольш актуальнай на сёння праблемы – усталявання 
сістэмы пераемнасці НКС на пастаяннай і сістэмнай асновах, 

прымаючы пад увагу факт таго, што прадвызначальнай умовай усталявання 
трансмісіі НКС з’яўляецца выкарыстанне комплекснага падыходу да рэалізацыі мер, 
які можа быць выражаны праз міждысцыплінарную і міжведамасную супрацу,  

 
рэкамендуецца: 

 
1. Адказным за захаванне НКС у рэгіёнах звярнуць увагу на абавязковае 

выкананне ахоўных мер, прадугледжаных п. 4 («Меры, якія прапануюцца да 
захавання элемента») намінацыйнай формы, якая запаўняецца пры падачы 
элемента НКС на статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі 
Беларусь. 

2. Прыцягваць носьбітаў (пры умове іх згоды) да захавання НКС, па магчымасці 
аказваць матэрыяльную падтрымку, накіраваную на падтрымку тым самым 
НКС, уключаць іх у мясцовыя праграмы і праекты па падтрымцы НКС. 

3. Пазбягаць дэкантэкстуалізацыі НКС (выкарыстання па-за традыцыйнай 
часавай прымеркаванасцю і месца бытавання), залішняй камерцыі і ўмяшання 
(у структуру праз «сцэнарыі», дадаванне новых нехарактэрны элементаў 
і інш.) у НКС. 

4. Пазбягаць прымеркавання культурна-масавых мерапрыемстваў да часу 
традыцый (у прыватнасці – абрадавых), якія могуць стварыць пагрозу для 
негатыўнага стаўлення носьбітаў НКС да яе практыкі. 

5. Праводзіць навукова-даследчую работу па выяўленню, ідэнтыфікацыі 
і інвентарызацыі НКС рэгіёна. 

6. Наладжваць камунікацыю з мясцовай сістэмай адукацыі па ўключэнню НКС 
у адукацыйныя праграмы, правядзенню сумесных мерапрыемстваў па 
далучэнню дзяцей і моладзі да мясцовай культуры. 

7. Праводзіць работу з прадстаўнікамі СМІ і «этна-турыстаў» па папярэджанню 
неэтычных паводзін у дачыненні да носьбітаў і НКС. 

8. Пры планаванні работы звярнуць увагу на неабходнасць выканання 
прадпісанняў Канвенцыі па захаванню нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
і Аператыўнага кіраўніцтва па выкананню Канвенцыі аб захаванні 
нематэрыяльнай культурнай спадчыны ў частцы арганізацыі працы па 
захаванню НКС на мясцовым узроўні.  
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Дадатак 1 
 

ПЕРАЛІК  
ЭЛЕМЕНТАЎ НЕМАТЭРЫЯЛ ЬНАЙ КУЛЬТУРНАЙ СПАД ЧЫНЫ ,  ЯКІЯ 

ПЛАНУЮЦЦА ДА  ЎКЛЮЧЭННЯ Ў ДЗЯРЖАЎНЫ СПІС ГІСТОРЫКА-
КУЛЬТУРНЫХ КАШТОЎНАС ЦЕЙ  РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  У 2015  Г.  

 
Брэсцкая вобласць 
1. Тэхналогіі стварэння «Коніка» (персанаж рэгіянальнага свята «Конікі») г. Давыд-

Гарадок, Столінскі раён. 
2. Творчасць Івана Супрунчыка, якая характарызуецца майстэрскім валоданнем 

традыцыйнымі тэхналогіямі разьбы і роспісу па дрэве з в. Цераблічы Столінскага 
раёна. 

3. Традыцыя памінання продкаў агр. Раздзялавічы Ганцавіцкага раёна. 
4. Выпечка грэчнага хлеба ў Маларыцкім раёне. 
5. Традыцыя паломніцтва і пакланення «Грушка» в. Бушмічы Камянецкага раёна. 
6. Тэхналогія вырабу птушкі са шчапы ў г. Бяроза. 
7. Традыцыя вырабу фартуха в. Бездзеж Драгічынскага раёна. 

 
Віцебская вобласць 
1. Традыцыйныя вясельныя гульні «Ганяць маладу на ваду», «Драць зайца», 

«Ганяць сучку» Дубровенскага раёна. 
2. Традыцыйная страва «Клёцкі з душамі» Віцебскай вобласці. 
3. Традыцыйны абрад «Розгары» агр. Лукамль Чашніцкага раёна.  
4. Традыцыя паломніцтва і пакланення святой крыніцы ў в. Чарневічы Глыбоцкага 

раёна. 
 

Гомельская вобласць 
1. Тэкстыльныя традыцыі в. Неглюбка Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці. 
2. Фрагмент вясельнага абраду – выраб і выкарыстанне «вёльцаў» у Камарынскай 

зоне Брагінскага раёна. 
3. Танцы «Конкавіцкая кадрыля» і «Полька “Мост”» у г. п. Капаткевічы 

Петрыкаўскага раёна. 
 
Гродзенская вобласць 
1. Традыцыя святкавання абрада «Валачобнікі» ў в. Погіры Дзятлаўскага раёна. 
2. Традыцыя выпечкі караваяў на Слонімшчыне. 
3. Традыцыя пакланення валуну «нявесцін камень» у в. Агароднікі Ашмянскага 

раёна. 
 
Магілёўская вобласць 
1. Традыцыйная тэхналогія пляцення саламяных «павукоў» у Быхаўскім раёне 

Магілёўскай вобласці. 
2.  Абрад заклікання дажджу ў в. Стары Дзедзін Клімавіцкага раёна Магілеўскай 

вобласці. 
 

Мінская вобласць 
1. Абрад пераносу Міхайлаўскай свечкі (агр. Вяляцічы Барысаўскага раёна). 
2. Тэхналогія старадаўняга піваварэння (Бярэзінскі раён). 
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3. Абрад «Навасельская свяча» (Бярэзінскі раён). 
4. Спецыфічны прынцып апрацоўкі дрэва – «Бярэзінская лыжка» (Бярэзінскі раён). 
5. Абрадавая гульня «Пячы ката» (Дзяржынскі раён). 
6. Спеўная манера фальклорных калектываў «Набіліцы», «Прусаўчанка» 

Старадарожскага раёна. 
7. Традыцыя саламяных дываноў «Рухаўскія дываны» (аплікацыйнае пано 

з фарбаванай саломкі) Старадарожскага раёна. 
8. Тэхналогія пляцення традыцыйных кашоў з сасновай лучыны (дранкі) 

Стаўбцоўскага раёна. 
9. Тэхналогія хлебапячэння в. Жораўка Любанскага раёна. 
10. Абрады русальнага тыдню в. Камуна і в. Шыпілавічы Любанскага раёна. 
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Дадатак 2 
 

ПЕРАЛІК  
АСНОЎНЫХ ПУЛІКАЦЫЙ АБ ЭЛЕМЕНТ АХ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ КУ ЛЬТУРНАЙ 

СПАДЧЫНЫ БЕЛАРУСІ  ЗА 2014  Г.  
 

1. Адкуль пайшоў Намскi Вялiкдзень// Сельская газета. – 2014. 
2. Антонова, А. Культурная столица–2014 / А. Антонова // Гродненская правда. – 

2014. – 22 янв. 
3. Артёмова, О. Не отрывали глаз / О. Артёмова // Перспектива. – 2014. – 11 июн. 
4. Артыкул «Наш Будслаў – рэха нашых публікацый». 
5. Артыкул «Да нябеснай брамы Бог усіх вядзе!». 
6. Артыкул «Каб здабыць душы для Хрыста». 
7. Артыкул «У юбілейны год Будслава». 
8. Артыкул «Культурнае мястэчка Будслаў». 
9. Артыкул «Будслаў чакае паломнікаў». 
10. Артыкул «У Будслаў – за надзеяй, падтрымкай, дапамогай…». 
11. Артыкул «Міласэрнасць Божая ў сакрамэнце алтара і святарства». 
12. Артыкул «Маці наймілейшая, маліся за нас». 
13. Артыкул «Урачыстасць Маці Божай Шкаплернай». 
14. Артыкул «Да Маці Будслаўскай». 
15. Букель, Ю. Радасць сапоцкінскіх майстрых Ю. Букель // Голас Радзімы. – 24 

апр. (№ 16). 
16. Буклет «Нематэрыяльная спадчына Дрыбіншчыны». 
17. Буклет «Плетение лаптей – приоритетное направление деятельности Дома 

ремёсел». 
18. Брашура «Псальмы абраду «Варвараўская свечка». 
19. Буклет «Варвараўская свяча». 
20. Буклет «Рэцэпты страў ад Клінскіх бабуль». 
21. Буклет «Жывы скарб, або Папшыцкая намётка». 
22. Буклет «Традыцыйная тэхналогія выпечкі аржанога хлеба ў вёсцы 

Дзеркаўшчына». 
23. Буклет «Традыцыйная тэхналогія вырабу “Масленага барана” ў вёсцы 

Мацюкова». 
24. Буклет «Гісторыка-культурная спадчына Лельчыцкай зямлі». 
25. Егорова, Т. Мы здесь душою отдыхали / Т. Егорова // Перспектива. – 2014. – 16 

апр. 
26. Гукава, В.М. Метадычныя рэкамендацыі з эскізамі малюнкаў для вырабу 

насценнага пано ў тэхніцы «маляванка». 
27. Зборнік «Нам засталася спадчына» (па матэрыялах песень гурту «Паршынскія 

зоры») 
28. Культурныя каштоўнасці // Гродзенская праўда. – 17 снежня 2014. – № 123. – 

С. 19. 
29. Пракопчык, Б. Адэльскія дудкі, «Ганненскія кашулі», «музычная рыбалка» / 

Б. Пракопчык / Звязда. – 2014. – 5 сак. 
30. Романюк, Н. Эмоции в подарок / Н. Романюк / Перспектива. – 2014. – 19 ноябр. 
31. Романюк, Н. Годовая отметка / Н. Романюк / Перспектива. – 2014. – 10 июля. 
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32. Свірын, І., Амельковіч, Д., Чарнякевіч, Ю. Гродзенскі трохкутнік і яго 
адрозненні ад бермудскага / І. Свірын, Д. Амельковіч, Ю. Чарнякевіч / 
Культура. – 2014. – 23 жн.  

33. Скоблева, И. Ресурс стабильности / И. Скоблева // Перспектива. – 2014. – 24 
сент. (№ 73).   

34. Слащёв, А. Путёвка в «Еврорегион» / А. Слащёв // Перспектива. – 3 сент.  
35. Слащёв, А Восьмой цвет радуги / А. Слащёв //  Перспектива. – 2014. – 24 апр. 

(№ 33).  
36. Слащёв, А. Чем богаты подворья настоящих хозяев / А.Слащёв // Перспектива. 

– 27 авг.  
37. Слащёв, А. Восьмой цвет радуги / А. Слащёв //  Перспектива. – 2014. – 24 апр. 

(№ 33). 
38. Слащёв, А. Чья писанка краше / А. Слащёв / Перспектива. – 2014.  – 18 апр. 
39. Чароўны і наіўны свет маляванак // Браслаўская звязда. – 14 стдудзеня 2015. – 

№4.  
40. Умпирович, Д. Фаберже и не снилось / Д. Умпирович // СБ Беларусь  сегодня. – 

2014. – 17 апр. (№ 73). 
41. Ускова, Т.  З мяне смяяліся, думалі, з глузду з’ехаў, бо раблю свісткі / Т. 

Ускова // Сельская газета. – 2014. – 12 июл. 
42. Ушкевич, М.  Познавательно и доходно / М.Ушкевич // Перспектива. – 2015. – 

21 янв. (№ 5). 
43. Энцыклапедычны даведнік «Этнакультурныя і прыродныя турыстычныя 

рэсурсы Гродзеншчыны і Сувальшчыны». – 2014. 
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Дадатак 3 
 

ПЕРАЛІК  
АСНОЎНЫХ  ІНТЭРНЭТ-ПУЛІКАЦЫЙ  АБ ЭЛЕМЕНТАХ НЕМАТЭРЫЯЛЬНАЙ 

КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ БЕЛАРУСІ  ЗА 2014  Г .  
 

1. Абрад «Стрілка» i спораўская полька папоўнілі спіс жывой спадчыны // 
Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : http://www.vb.by/culture/24080.html. – 
Дата доступу : 30.01.14 

2. Абрады аднаго раёна (семінар у Кармянскім раёне па этнатурызму) // 
Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=10279&mode=print. – Дата 
доступу : 27.05.14. 

3. Абэрак // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 

http://www.youtube.com/watch?v=7tQvbTtaWjg. – Дата доступу : 27.05.14. 

4. Аншлаг у пакінутых Стойлах // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.bk-brest.by/ru/238/culture/8540/. – Дата доступу : 26.05.14. 

5. Аперацыя «Антыжук» // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :  
http://www.vb.by/article.php?topic=4&article=25094. – Дата доступу : 03.04.14.  

6. Вёска з адзiным жыхаром рыхтуецца да свята «Я родам са Стойлаў» // 
Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :  
http://www.vb.by/article.php?topic=3&article=25611. – Дата доступу : 
13.05.2014 г.,  

7. Вясковы рэнесанс // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :  – 
http://www.trkbrest.by/news/view/11728. – Дата доступу : 13.06.14. 

8. Вясковы рэнесанс // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :  –
http://trkbrest.by/news/view/13331. – Дата доступу : 15.05.14. 

9. Вясковы рэнесанс на радзіме дзеда Тарасюка // Электронны рэсурс. – Рэжым 
доступу : http://www.bk-brest.by/ru/223/culture/7740/. – Дата доступу : 
13.02.14. 

10. Дакументальны фільм «Драўляны народ» узяў Гран-пры ў Францыі // 
Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : http://www.vb.by/culture/24841.html. – 
Дата доступу : 20.03.14. 

11. Ефрасіння Іванаўна // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=9786&mode=print. – Дата 
доступу : 13.06.14. 

12. Ёсць што паказаць. Іншая справа — як... А калі менавіта этнатурызм — рэсурс 
культурнай ідэнтыфікацыі Гомельшчыны? // Электронны рэсурс. – Рэжым 
доступу : 
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&DomainName=mast$z&id=10003. 

13. Ідзі, мая скацінка, на Юр’еву расу, на Міколіну траву… // Электронны рэсурс. – 
Рэжым доступу :  http://budzma.by/news/idzi-maya-skacinka-na-yuryevu-rasu-
na-mikolinu-
travu.html?fb_action_ids=735224163195858&fb_action_types=og.likes. – Дата 
доступу : 13.06.14. 

14. Каменных дзевачак па-ранейшаму даглядаюць ды просяць // Электронны 
рэсурс. – Рэжым доступу :  http://budzma.by/news/kamyennykh-dzyevachak-pa-
ranyeyshamu-dahlyadayuc-dy-prosyac.html. – Дата доступу : 23.04.14. 

http://www.vb.by/culture/24080.html
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=10279&mode=print
http://www.youtube.com/watch?v=7tQvbTtaWjg
http://www.bk-brest.by/ru/238/culture/8540/
http://www.vb.by/article.php?topic=4&article=25094
http://www.vb.by/article.php?topic=3&article=25611
http://www.trkbrest.by/news/view/11728
http://trkbrest.by/news/view/13331
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.bk-brest.by/ru/223/culture/7740/&hash=625cad9922fc9c35db80e9af77bb6c3e
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=9786&mode=print
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&DomainName=mast$z&id=10003
http://budzma.by/news/idzi-maya-skacinka-na-yuryevu-rasu-na-mikolinu-travu.html?fb_action_ids=735224163195858&fb_action_types=og.likes
http://budzma.by/news/idzi-maya-skacinka-na-yuryevu-rasu-na-mikolinu-travu.html?fb_action_ids=735224163195858&fb_action_types=og.likes
http://budzma.by/news/idzi-maya-skacinka-na-yuryevu-rasu-na-mikolinu-travu.html?fb_action_ids=735224163195858&fb_action_types=og.likes
http://budzma.by/news/kamyennykh-dzyevachak-pa-ranyeyshamu-dahlyadayuc-dy-prosyac.html
http://budzma.by/news/kamyennykh-dzyevachak-pa-ranyeyshamu-dahlyadayuc-dy-prosyac.html
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15. Карагод запрашае сяброў... // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :    
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=10153. – Дата доступу : 
13.06.14. 

16. Міжнародны праект «Вясковы рэнесанс»: не паставіць крыж на Стойлах // 
Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : http://www.budni.by/?p=8897. – Дата 
доступу : 20.05.14 г. 

17. Названы вясковыя брэнды // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=10213&mode=print. – Дата 
доступу : 13.06.14. 

18. Ой ты, чырачка-пташачка! // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :  
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=9981&mode=print. – Дата 
доступу : 13.06.14. 

19. Рэпетыцыя «Жаніцьбы Цярэшкі» ў Слабадской школе // Электронны рэсурс. – 
Рэжым доступу : http://lepel.by/otklik/otklik.php?id=2363. – Дата доступу : 
12.12.14. 

20. Салют над Стойламі // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.vb.by/society/25824.html. – Дата доступу : 30.05.14. 

21. Свята агню з елкай Электронны рэсурс. – Рэжым доступу :  
http://kimpress.by/index.phtml?page=2&id=9920. – Дата доступу : 13.06.14. 

22. Стойлы ў чаканні «рэнесансу» // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.vb.by/culture/24991.html. – Дата доступу : 28.03.14. 

23. Сянны карагод // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 
http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=10322&mode=print. – Дата 
доступу : 13.06.14. 

24. Трэнінг па лакальных версіях // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 

http://www.kimpress.by/index.phtml?page=2&id=10239&mode=print. – Дата доступу : 

28.05.14. 

25. У вёску Стойлы ўдыхнулі другое жыццё // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 

http://by.holiday.by/blog/2934. – Дата доступу : 02.06.14 
26. У Стойлах прайшло свята ў гонар адзінага жыхара // Электронны рэсурс. – 

Рэжым доступу : http://www.budni.by/?p=9021. – Дата доступу : 30.05.14. 
27. Я родам са Стойлаў // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 

http://trkbrest.by/news/view/13506. – Дата доступу : 28.05.14. 

28. Żemerwa. Tam po majowuj rosi // Электронны рэсурс. – Рэжым доступу : 

http://www.youtube.com/watch?v=Vxfmrtmvzis. – Дата доступу : 27.05.14. 

29. Публікацыі на сайце “Жывая спадчына Беларусі” (http://livingheritage.by/). 
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Дадатак 4 
 

ФОТАЗДЫМКІ  
 
 

Творчасць Мікалая Тарасюка, увасобленая 
ў творах народнага дэкаратыўна- 
прыкладнога мастацтва (інсітная 

драўляная скульптура) 
 

 
 
 

Абрад «Намскі Вялікдзень» 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Аброва Івацэвіцкага раёна 
Брэсцкай вобласці 

 
 

 
 

 
 

в. Стойлы Пружанскага раёна 
Брэсцкай вобласці 
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Вясновы абрадавы карагод «Стрылка» 

 
Абрад ваджэння Кусты на другі дзеньТройцы 

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Бездзеж Драгічынскага раёна  
Брэсцкай вобласці 

 
 

 
 

 
 

агр. Лобча Лунінецкага раёна  
Брэсцкай вобласці 
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Абрад «Ваджэнне і пахаванне стралы» 

Мясцовы песенны стыль выканання традыцыйных 
абрадавых і пазаабрадавых твораў  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Казлы Ельскага раёна  
Гомельскай вобласці 

 

 

 
 

 
 

 
 

в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна 
Гомельскай вобласці 
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Мясцовы песенны стыль выканання 
традыцыйных абрадавых і пазаабрадавых 

твораў аўтэнтычным фальклорным калектывам 
«Палескія напевы» 

 

 
 
 

Абрад «Тураўскі карагод» на свята Юр’я 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Погост Жыткавіцкага раёна 
Гомельскай вобласці 

 
 

 
 

 
 

в. Новае Палессе Лельчыцкага раёна 
Гомельскай вобласці 
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Абрад «Провады русалкі»  
 

Танец «Котчынская кадрыля»  
 

 
 

 
 

 
 

в. Вялікі Бор Хойніцкага раёна  
Гомельскай вобласці 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Котчына Мастоўскага раёна  
Гродзенскай вобласці 
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Велікодныя вербы  
 

Простае двухнітовае ткацтва  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

г. Гродна, агр. Адэльск, Індура, г. п. Сапоцкін 
Гродзенскага раёна  

Гродзенскай вобласці 

 
 

 
 

Ваўкавыскі раён  
Гродзенскай вобласці 
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Творчасць М.А.Скрамблевіча па вырабу 
музычных драўляных інструментаў  

 

Традыцыя вырэзвання з паперы выцінанка-
выбіванка  

 
 

 
 

 
 

аг. Адэльск Гродзенскага раёна  
Гродзенскай вобласці 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Навагрудскі раён Гродзенскай вобласці 
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Творчасць майстра Алены Шунейка па вырабу 
габеленаў у тэхніках падвойнага і  пераборнага 

аднабаковага  ткацтва 

 
 

Традыцыя роспісу велікодных яек  
 

 
 

 
 

 
 

г.п. Сапоцкін Гродзенскага раёна  
Гродзенскай вобласці 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

г. Гродна  
Гродзенскай вобласці 
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Традыцыйнай тэхналогіі ткацтва падвойных 
дываноў 

 
Абрад «Бразгун»  

 
 

 

 
 

в. Гудзевічы Мастоўскага раёна  
Гродзенскай вобласці 

 
 

 
 

 
 

в. Наркі Чэрыкаўскага раёна  
Магілёўскай вобласці 
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Творчасць майстроў-шапавалаў 

 

 
Традыцыйная тэхналогія пляцення лапцей  

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 

Дрыбінскі раён  
Магілёўскай вобласці 

Дрыбінскі раён 
Магілёўскай вобласці 
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Тэхналогіі вырабу ўнікальных беларускіх 
драўляных музычных інструментаў майстрамі 

Круглянскага раёна пад кіраўніцтвам 
Аляксандра Антонавіча Харкевіча 

 

 
 
 

Абрад «Варавараўская свяча» 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Ваўканосава Круглянскага раёна 
Магілёўскай вобласці 

 

в. Басценавічы Мсціслаўскага раёна 
Магілёўскай вобласці 
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Спеўная традыцыя выканання вясельных 
і хрэсьбінных  песень  

 

Традыцыі паломніцтва і пакланення  
«Блакітнай крыніцы»  

 
 

 
 

 
 

 
 

в. Кліны Слаўгарадскага раёна  
Магілёўскай вобласці 

 

 
 

 
 

 
 

в. Паршына Горацкага раёна  
Магілёўскай вобласці 
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Калядны абрад «Куры» 

 

Мясцовы песенны стыль танцавальнай лакальнай 
традыцыі міжрэчча Сожа і Проні  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

в. Галавенчыцы Чавусскага раёна 

 

 
 

 
 

вв. Віркаў і Нясета Клічаўскага раёна 
Магілёўскай вобласці 
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Песні традыцыйнага вясельнага абраду 
 

Тэхналогія ганчарных вырабаў 
 

 
 

в. Клін Хоцімскага раёна 
Магілёўскай вобласці 

 

 
 

 
 

 
 

Бабруйскі раён 
Магілёўскай вобласці 

 
 
 

 

 

 

 


