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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

ФАЛЬК ЛОР НЫЯ ГЕ НЫ
Іх дом ста іць на ўскрай ку вёс кі 

Вуль ка-1, на су праць шко лы, у якой 

яны пра цу юць ужо амаль трыц-

цаць га доў. У гос ці да му зы кан таў 

я за ві та ла аку рат на пя рэ дад ні 

1 ве рас ня.

— Страш на азір нуц ца на зад 

і за ду мац ца пра тое, коль кі дзя-

цей мы ўжо «вы пус ці лі». Зда ец-

ца, толь кі ўчо ра пры еха лі сю ды. 

«Зя лё ныя» зу сім, Во ва ва скрып ка 

і мой ба ян — вось і ўсё агуль нае 

ба гац це, — ус па мі нае Люд мі ла.

— У гэ та скла да на па ве рыць, 

але да та го, як мы су стрэ лі ся, на-

шыя лё сы ні бы та іш лі па ра лель на. 

На ра дзі лі ся ў бе ла рус ка-ўкра ін скіх 

сем' ях: мая ма ці з Він ніц кай воб-

лас ці, яе — з Ро вен скай, абод-

ва на шыя ба́ць кі з Брэсц кай. Мы 

скон чы лі муз ву чы лі шчы. Толь кі я ў 

Брэс це, яна ў Ба ра на ві чах, — ка жа 

Ула дзі мір.

Су стрэ ча, на ка на ва ная лё сам, 

ад бы ла ся ў Мі ка шэ ві чах, ку ды

ма ла дую ба я ніст ку ад пра ві лі па 

раз мер ка ван ні, а ўча раш ні сал дат 

прый шоў ву чыць дзя цей га мам на 

скрып цы. Да па ра зу мен ня прый шлі 

хут ка: раз маў ля лі ад ной мо вай — 

му зыч най. Па жа ні лі ся, але ў го ра-

дзе на доў га не за тры ма лі ся.

— Гэ та су час ную мо ладзь у 

вёс ку мож на хі ба ад пра цоў кай па 

раз мер ка ван ні за цяг нуць. Мы ў 

свой час еха лі з ах во тай. У Вуль цы 

пра па на ва лі пра цу, жыл лё ў ін тэр-

на це. А што яшчэ трэ ба ма ла дым 

ідэй ным му зы кан там?

Ула дзі мір упэў не ны, што за му-

зыч ныя здоль нас ці ім з Люд мі лай 

трэ ба дзя ка ваць прод кам:

— З дзя цін ства па мя таю, як усе 

па ка лен ні сям'і збі ра лі ся за вя лі кім 

ста лом і за цяг ва лі «Як слу жыў я ў 

па на». Тую са мую пес ню, дзе пра 

«ку ру-шча бя ту ру, гу сю-му сю-сю сю, 

ка чу, якая дроб на ска ча». Вя до мыя 

і ад ноль ка ва лю бі мыя рад кі як для 

ўкра ін цаў, так і для бе ла ру саў. Мой 

пра дзед Ры гор быў ка ва лём, у вёс-

цы яго па ва жа лі не толь кі за цвёр-

дую ру ку, але і за тое, што ні вод-

ныя вя чор кі не пра пус каў — доб ры 

быў скры пач. Да та го ж адзін мой 

дзядзь ка граў на ман да лі не, дру гі 

на гі та ры. Та му ні хто не су мня ваў-

ся, што і я бу ду здоль ны да му зы кі. 

Ге ны ўсё вы ра шы лі.

У Люд мі лы свая гіс то рыя. Яе 

ма ці — знат ная час ту шач ні ца. Ка-

лі на вёс цы ла дзі лі спа бор ніц твы, 

хто больш пры пе вак ве дае, дык 

яна — заў сё ды пер шая.

— Збя руц ца ма ту лі ны сяб роў кі 

ў на шай ха це і про сяць: «Лю да, бя-

ры ба ян ды па ды грай, а мы па спя-

ва е мо». Так на слых і на ву чы ла ся 

ме ло дыі пад бі раць, — пры гад вае 

жан чы на. — У мя не час та за пыт-

ва юц ца, ад куль у ма ёй га ла ве 

столь кі пе сень. Вя до ма, гэ та ма-

ту лі на спад чы на.

Сы ны Ка лян ко ві чаў — Ва дзім 

і Юра, як і баць кі, аку ну лі ся ў 

фальк лор з ма лен ства. Ка лі трэ-

ба, і пес ню за спя ва юць, і кры жач ка 

за тан чаць, і бай ку на мяс цо вым 

дыя лек це рас ка жуць так, што ўсе 

за слу ха юц ца. Што ці ка ва, дзе б 

яны ні апы ну лі ся, заў сё ды з го на-

рам пад крэс лі ва юць: мы з Вуль-

кі-1, ёсць та кая вёс ка на Па лес сі. 

Але пра фе сіі хлоп цы аб ра лі не 

звя за ныя з твор час цю (ста рэй шы 

Ва дзім пра цуе ў Кі таі, а ма лод шы 

Юра — дан тыст у Мін ску). Му зыч-

ныя здоль нас ці ця пер дэ ман стру-

юць толь кі ў баць коў скай ха це. 

Лю бяць за цяг нуць што-не будзь 

на род нае на два га ла сы.

З «ВА ЛА ЧОБ НІ КАЎ» 
У «СУ НІЧ КІ»

Фальк лор ны ан самбль у Вуль-

каў скай шко ле Ка лян ко ві чы за сна-

ва лі ад ра зу, як ту ды прый шлі. Ні-

я кіх ам бі цый ных мэт пе рад са бой 

не ста ві лі. Што ве да лі са мі, та му і 

дзя цей ста лі ву чыць. Але перш за 

ўсе ра бі лі ўпор на тра ды цыі вёс кі, 

у якой жы лі.

— У 90-я га ды мы бы лі час ты-

мі гас ця мі Ні ны і Ва сі ля Шпа коў-

скіх — га лоў ных за ха валь ні каў 

вуль каў ска га (ці, як тут ка жуць, 

во лян ска га) фальк ло ру. Ха це ла ся 

пе ра няць у іх як ма га больш мяс цо-

вых пе сень, каб пе ра даць бу ду чым 

па ка лен ням. Мы ця пер і ся бе 

лі чым ту тэй шы мі, ве да ем пра 

Вуль ку і яе жы ха роў лі та раль-

на ўсё.

Ці ка ва, што ні я кіх па пя ро-

вых ці ліч ба вых ар хі ваў у Ка-

лян ко ві чаў ня ма. Усе тэкс ты і 

ме ло дыі яны ве да юць на па-

мяць: «Фальк лор у чыс тым 

вы гля дзе — вус ная на род ная 

твор часць».

Пер ша па чат ко ва іх ан-

самбль на зы ваў ся «Ва ла чоб-

ні кі». «Су ніч кай» стаў з лёг кай 

ру кі фо та ка рэс пан дэн та ра ён най 

га зе ты Ры го ра Жу ка.

— Ён доў га раз гля даў шка ля роў 

у ка шу лях са стра ка тай вы шыў кай, 

ка лі ра біў пра нас ма тэ ры ял, а пас-

ля ска заў: «Якія «Ва ла чоб ні кі»? 

Гэ та ж на шыя лу ні нец кія «Су ніч-

кі». Мы пя рэ чыць не ста лі. Наз ва 

ідэа льна ляг ла на ка лек тыў і пад-

крэс лі ла асаб лі васць Лу ні нец кай 

зям лі, дзе ў кож ным ага ро дзе — 

су ніч ныя план та цыі, — ка жуць Ка-

лян ко ві чы.

Па чы наў ся ан самбль з пе сень 

і тан цаў. Але ў ней кі мо мант Ула-

дзі мі ру па да ло ся, што скрып кі з 

ба я нам для ка лек ты ву ма ла ва та, 

і ён вы ра шыў да даць му зы цы жы-

во га вяс ко ва га гу чан ня. Бу бен, 

тра шчот кі, зва ноч кі, ру бель, дро-

вы, ка ла туш ка, драў ля ныя лыж кі і 

на ват ка са — якіх толь кі шу ма вых 

ін стру мен таў не ўба чыш у гэ тым 

ан самб лі! Штось ці куп ля лі, але 

мно гае му зы кант зра біў сам. Гэ та 

штуч ныя рэ чы, у звы чай ных му-

зыч ных ма га зі нах не зной дзеш.

— Граць на іх не скла да на, на-

ват са мыя ма лень кія ўдзель ні кі 

«Су ніч кі» з лёг кас цю ста но вяц ца 

вір ту о за мі. А ве да е це, як вы гля-

да юць бе ла рус кія ма ра ка сы? Не 

здзіў ляй це ся, і ў нас яны бы лі. Гэ та 

не вя лі кія скрын кі з су хім га ро хам.

Ула дзі мі ра мож на сме ла на-

зваць май страм на ўсе ру кі. За раз 

ён пра цуе ўжо над дру гой ко ла вай 

лі рай. Ін стру мент ста ра даў ні (на 

Бе ла ру сі з'я віў ся яшчэ ў ХVІ ст.), 

не звы чай ны і да во лі да ра гі: «Вя до-

ма, вяс ко вая шко ла та кую па куп ку 

да зво ліць са бе не мо жа, дык ча му б 

не зра біць са мо му?»

Ка лян ко ві чы пры зна юц ца, што 

на ват праз трыц цаць га доў вы ву-

чэн ня фальк ло ру яны ўсё ад но за-

ча ра ва ныя ім.

— Мо жа, та му што жы вём на 

Па лес сі, а яно ўваб ра ла ў ся бе бе-

ла рус кую, укра ін скую, поль скую і 

ка зац кую куль ту ру? Тут фальк лор 

асаб лі вы. Ёсць, на прык лад, пес ня, 

у якой аж ча ты ры наз вы — «Лы-

сы», «На дзя», «Ка ра пет» і «Зя лё ны 

гай». У кож най мяс цо вас ці па-свой-

му спя ва юць, тан чаць пад яе па-

роз на му, але ме ло дыя — ад на.

— Бы вае, прый ду да ма мы па-

хва ліц ца: «Гля дзі, якую я пры го-

жую бе ла рус кую пес ню для дзя цей 

знай шоў». Яна па слу хае пер шы 

куп лет і ка жа: «Дык гэ та ж укра ін-

ская!» — рас каз вае Ула дзі мір.

Пас ля гэ тых слоў пра шу ма іх 

су раз моў ні каў за спя ваць што-не-

будзь, яны не губ ля юц ца:

— Ой, гу дзе-гу дзе му зы ка,

аж па зём ка сце лец ца.

Ой, грай це му зы кан ты,

хай мя це мя це лі ца!

НА РОД НАЯ 
КУЛЬ ТУ РА — 
ГЭ ТА НЕ ТРЭНД

Го нар Ула дзі мі ра і Люд мі лы — 

ка лек цыя вы шы ва ных ка шуль. 

Збі раць яе па ча лі яшчэ да та го, як 

з'я віў ся ан самбль.

— Са мы пер шы эк зэмп ляр да-

стаў ся ад дзя ду лі. Шы коў ны бла-

кіт ны ўзор на са ма тка ным па лат не 

са бра ны з най драб ней шых кры-

жы каў, — дэ ман струе лю бі мую вы-

шы ван ку Ула дзі мір. — Яшчэ ад ну 

мне зра бі ла ма ці, дзве за каз ваў у 

вуль каў скіх май стрых.

Ка лян ко ві чы пры зна юц ца, што 

мо да на вы шы ван кі, якая сён ня па-

нуе ў ста лі цы, ім не вель мі па да ба-

ец ца. Бо каш тоў насць эле мен таў 

тра ды цый на га строю губ ля ец ца, 

ка лі нех та ка жа: «Сён ня гэ та ў 

трэн дзе».

— На род ная куль ту ра не ўпіс-

 ва ец ца ў вуз кае па няц це мо ды. 

У «Су ніч цы» на ват са мыя ма лень-

кія ве да юць, што ўзор на ка шу лі 

мае сак раль ны сэнс. Сла вя не ве-

ры лі, што вы шыў ка за сце ра гае ча-

ла ве ка ад хва роб і ўся ля кіх бед, — 

тлу ма чаць му зы кан ты.

Та му да кан цэрт ных кас цю маў 

Ула дзі мір і Люд мі ла ста вяц ца з 

асаб лі вым па чуц цём. Усе строі ан-

самб ля руч ной ра бо ты, іх ро бяць 

ма ту лі і ба бу лі ар тыс таў. А кож най 

ка шу лі тут да юць імя яе пер ша га 

ўла даль ні ка, бо ўсе кас цю мы пе-

ра да юц ца ад ад на го «су ніч на га» 

па ка лен ня ін ша му. Пе рад кож ным 

кан цэр там «Су ніч кі» ад бы ва ец ца 

цэ лы ры ту ал «бе ла рус кас ці»: трэ-

ба ба чыць, як ма лень кія хлоп чы кі 

ву чац ца за цяг ваць тка ныя па ясы, 

а дзяў чат кі ад на ад ной за пля та-

юць чыр во ныя стуж кі ў ко сы.

Дзе ці пры хо дзяць у ан самбль, 

ка лі ву чац ца ў дру гім кла се. Хтось-

ці ска жа, што рана, але чым хут-

чэй пач неш да лу чаць да на род най 

куль ту ры, тым лепш.

Дзі ву да еш ся, ка лі гля дзіш на 

вы ха ван цаў Ка лян ко ві чаў. Ім не 

трэ ба тлу ма чыць, на коль кі важ на 

ве даць свае ка ра ні і за хоў ваць на-

род ную куль ту ру. У чым сак рэт?

— Мож на што дзень ка заць дзе-

цям пра фальк лор, але яны ні чо га 

не зра зу ме юць. А мож на па ка заць 

сва ім пры кла дам, што гэ та кру та. 

Мы ж заў сё ды на сцэ ну вы хо дзім 

ра зам. Аб са лют на шчы ра гра ем і 

спя ва ем. Дзе ці гэ та ад чу ва юць.

На раз ві тан не за пыт ва ю ся ў му-

зы кан таў, ці не на да куч ва юць яны 

ад но ад на му — ра зам і до ма, і ў 

шко ле, і на кан цэр тах?

— У нас не толь кі ся мей ны, 

але і твор чы са юз. Шмат ідэй для 

«Су ніч кі» ўзні кае ме на ві та пас ля 

пра цы. На за ня тках — дзе ці, і яны 

па тра бу юць ува гі. Там ву чыш іх, а 

не твор час цю зай ма еш ся. До ма 

мож на па ду маць над но вы мі ну ма-

ра мі. Наш ты по вы ве чар — ся дзім 

спя ва ем, пад бі ра ем ме ло дыі. На 

свар кі прос та не ха пае ча су, — 

раз ва жае Люд мі ла.

Вя чо рак на вёс цы сён ня ня ма. 

Але му зы кан таў па-ра ней ша му ча-

ка юць на лю бых свя тах, у пер шую 

чар гу на вя сел лях. У гэ тым, маг чы-

ма, і яшчэ адзін склад нік «су ніч на-

га» шчас ця Ка лян ко ві чаў: ка лі пе-

рад ва чы ма па ста ян на за ка ха ныя 

па ры, то і сам та кім бу дзеш.

Ган на КУ РАК.

Мо ладзь сён ня крэ а тыў ная, ска жуць мно гія. А на 

ра дасць на шу трэ ба да даць, яна яшчэ і доб рая.

Не звы чай ная рэ гіст ра цыя шлю бу ад бы ла ся ў Це-

ля ха нах, што ў Іва цэ віц кім ра ё не, 28 лі пе ня. Ма ла дыя 

па пя рэ дзі лі сва іх гас цей, каб кве так ім не да ры лі, а 

за мест гэ та га він ша ва лі дзі ця чы мі цац ка мі.

Хтось ці з гас цей здзі віў ся, хтось ці па ду маў, што 

ма ла дыя рых ту юц ца стаць баць ка мі... Але Аляк сандр 

Па пе ка і Дзі я на Пу шы ла ўсіх су па ко і лі: сюр прыз даб-

ра чын ны. Гас цей на ўра чыс тую рэ гіст ра цыю шлю бу 

прый шло мно га, ча ла век 50, і, він шу ю чы ма ла дых, 

яны да ры лі ім мя чы, ма шын кі, ля лек, на бо ры для пя-

соч ні цы, ле га...

Гэ тую га ру ца цак пас ля вя сел ля ўру чы лі Пін ска му 

до му дзі ця ці, чым рас чу лі лі ўвесь пер са нал і па ра да-

ва лі дзя цей.

Ня хай гэ ты шчым лі вы вы па дак ста не пры кла дам для 

ін шых ма ла дых. А баць кам, якія вы га да ва лі та кіх дзя цей, —

ніз кі па клон. Сям'я, якая па чы на ец ца з да бры ні і мі ла сэр-

нас ці, мае вя лі кі шанц пра нес ці ка хан не праз усё жыц цё.

Ва лян ці на БОБ РЫК, г. Іва цэ ві чы. 

Фо та з ар хі ва сям'і Па пе каў.

ШЛЮБ НА ДОЎ ГУЮ ПА МЯЦЬ,
або Як ма ла дыя здзі ві лі сва іх гас цей

СУ НІЧ НАЕ ЖЫЦ ЦЁ 
КА ЛЯН КО ВІ ЧАЎ


