
«Зя лён явар, дуб ро ва. Му зы ка По лач чы ны», пер шы сту-

дый ны аль бом «Вар га на», змя шчае 18 трэ каў, ся род якіх 

пес ні, тан цы і на ват «ця рэш кі». У якас ці бо ну су — за піс ку-

паль скай пес ні ад аў тэн тыч най спя вач кі Алім пі я ды Мі хай лаў-

ны Шчар ба ко вай з вёс кі Шас то ва По лац ка га ра ё на.

У вы ка нан ні «вар ган цаў» мож на па чуць аб ра да выя пес ні, 

пры мер ка ва ныя да зна ка вых га да вых свят, а так са ма лі рыч-

ныя — жа но чыя ды муж чын скія. Ра ней пес ня іш ла з ча ла ве-

кам праз усё жыц цё. Пес няй су стра ка лі пры на ра джэн ні, яна 

да па ма га ла ў цяж кай пра цы і ў ня лёг кіх жыц цё вых аб ста ві нах. 

На кож ным свя це гу ча лі асоб ныя пес ні, уні каль ныя ў кож ным 

рэ гі ё не і на ват вёс цы. Спя ва лі ў ха це, у по лі, у да ро зе.

Вяс ко вы свет не быў глу хім і шэ рым за ха лус цем, як і лю дзі 

не бы лі сум ны мі і за мо ра ны мі ра ба ця га мі. Бо не пра цай адзі-

най жыў ча ла век. На шыя прод кі ўме лі і лю бі лі ве ся ліц ца. Як 

до каз — ін стру мен таль ная част ка аль бо ма, што пе ра но сіць 

слу ха ча на са праўд ную вяс ко вую ве ча ры ну з тан ца мі. Гар мо-

нік ды скрып ка, цым ба лы ды бу бен, ду да ды ко ла вая лі ра і 

ка неш не ж — вар ган. Так, са праў ды, на дыс ку мож на па чуць 

гу кі гэ та га ста ра жыт на га ін стру мен та. І гэ та не ней кія фан тас-

тыч ныя раз ва жан ні на тэ му. Ма ла хто ве дае, але ў По лац ку 

гра лі на вар га нах з ран ня га ся рэд ня веч ча. Гэ та па цвяр джа юць 

ар хеа ла гіч ныя зна ход кі. Ды і наз ву гурт аб раў са бе невы пад-

ко ва. Вар ган для спе ва коў сім ва лі зуе свое асаб лі вы «пар тал», 

які да зва ляе ванд ра ваць у пра сто ры і ча се і па глыб ляц ца ў 

гу ка вую сты хію мі ну лых ста год дзяў.

У ства рэн ні ін стру мен таль най част кі аль бо ма пры ма лі 

ўдзел за про ша ныя му зы кі — вя до мы май стар, му зы ка і мас-

так Алесь Лось (ду да, ко ла вая лі ра), а так са ма Але ся Сі во хі на 

(цым ба лы).

«На ша мэ та — ства рыць жы вы му зыч ны воб раз По лач чы ны, 

пра пус ціў шы аў тэн тыч ны ма тэ ры ял праз сваё сэр ца, пра дэ ман-

стра ваць тую па літ ру гу каў і эмо цый, якія нес ла ў са бе гэ тая 

му зы ка», — ка жуць удзель ні кі гур та. Спра бу ю чы да кра нуц ца 

да ўні каль най му зыч най тра ды цыі По лач чы ны, удзель ні кі «Вар-

га на» імк нуц ца мак сі маль на на блі зіц ца да аў тэн тыч най ма не ры 

вы ка нан ня і пе ра даць яе жы вую энер ге ты ку.

Гу чан не аль бо ма ства рае ат мас фе ру, на блі жа ную да па ля-

во га за пі су ў час свя та, ве ча рын кі, іг ры шча. Част ка кам па зі-

цый за піс ва ла ся ў По лац ку (за піс, звя дзен не — Алесь Лось), 

част ка — у Мін ску (за піс, звя дзен не, мас тэ рынг — Ар цём 

Пет ра шке віч і Ва ле рый Бя ля еў). Ды зайн вок лад кі ства ра ла 

Свят ла на Кле пі ка ва.

Прэ зен та цыя аль бо ма «Зя лён явар, дуб ро ва. Му зы ка По-

лач чы ны» ў Ві цеб ску ад бу дзец ца 20 каст рыч ні ка.

Аль бом вый шаў у ме жах пра ек та «Тра ды цыя», у якім ра ней 

па ба чыў свет дыск «Муж чын ская тра ды цыя спе ву» і «Вя сель-

ныя пес ні і най гры шы вёс кі Ля вон паль і яе на ва кол ляў».

Вар ва ра ГО МАН.

Пе рад ва мі — ліст прос тай ся лян скай 

дзяў чы ны з ХVІ ста год дзя, пры від 

якой мож на і сён ня су стрэць у Мір скім за-

мку, да на шых су час ні каў. Не пы тай це, ад-

куль ліст з'я віў ся ў за мку. Чы тай це.

«Доб ры дзень, па ва жа ныя на шчад кі.

Ска жы це вы мне, ка лі лас ка, ці ёсць у 

ва шым ча се та кія па няц ці, як «ка хан не», 

«лю боў», «ня на вісць» і «здра да». Ці да кра-

на е це ся вы ад но да ад на го, каб па шка да-

ваць, а не зра біць ба лю ча?

Мне зда ец ца, што ка хан не знік ла з Зям лі 

як раз у той мо мант, ка лі я па мер ла, не меў-

шы су ця шэн ня.

І я жы ву. Сон ная ма ра, здань, смут ку -

ючая ду ша...

Вы пы та е це, што ж зда ры ла ся? А ні чо га. 

Прос та са мы бліз кі мне ча ла век стаў са мым 

да лё кім, як ха лод нае сон ца на зі мо вым не-

ба схі ле. Хма ра пад наз вай «здра да» зра бі ла 

кры ва вым маё бліз кае і ад на ча со ва да лё кае 

сон ца. Ды не бу ду тлу міць вам га ла ву, мае 

на шчад кі. Аб усім па па рад ку.

Я — звы чай ная ся лян ская дзяў чы на з 

мяс тэч ка Мір. За вуць мя не Ка ся. Баць кі 

мае — лю дзі прос тыя, пра ца ві тыя. Як звы-

чай на, дзя цей у ха це мно га, а зям лі сва ёй 

ма ла. З гэ тай пры чы ны баць кі бра лі мя не, 

як ста рэй шую, і іш лі ў за роб кі да мяс цо ва га 

маг на та. Ма ту ля мая, жан чы на ў мяс тэч ку 

вель мі па ва жа ная і аку рат ная, доб рая май-

стры ха, на ву чы ла мя не шыць, вы шы ваць, 

ка рун кі плес ці, га та ваць да лі кат на і смач на. 

Ці ж ду ма ла яна, што ве ды гэ тыя не жыц-

цё маё па леп шаць, а да гвал тоў най смер ці 

да вя дуць?

У тыя ча сы на шы мі зем ля мі і мяс тэч кам 

ва ло даў ма гут ны шля хец кі род Іл лі ні чаў. Ме-

на ві та яны і па бу да ва лі не да лё ка ад мяс тэч-

ка ка мен ны за мак. І па куль баць ка аб раб ляў 

зем лі, мы з ма ту ляй бы лі ў са мім за мку: 

ця га лі ва ду і дро вы, апра цоў ва лі са да ві ну 

і ага род ні ну, мя са і ры бу. Ха ця ку хон ных 

слу жак бы ло шмат, пра ца ўсё ад но бы ла 

цяж кая і воль ныя ру кі ўвесь час бы лі па трэб-

ныя. Ма ці да па ма га ла га лоў на му ку ха ру га-

та ваць стра вы для гас па да ра і яго гас цей і 

мя не тры ма ла ка ля ся бе. Цяж кай пра цы я 

не ба я ла ся і ні ко лі не су ма ва ла. Я спя ва ла. 

Ад спе ваў ма іх на тва рах гэ тых спра ца ва ных 

жан чын уз ні ка лі ўсмеш кі і ажы ва ла на дзея, 

што не ка лі бу дзе ляг чэй.

Ад ной чы спе вы мае па чуў сам гас па дар 

зам ка — Ста ні слаў Іл лі ніч. Ён спус ціў ся ў 

гас па дар чыя ка мо ры, каб па гля дзець, хто ж 

гэ та спя вае.

Трэ ба ска заць, што шлях ціч наш быў вель-

мі са бою го жы: вы со кі, стат ны, ва ла сы чор ныя 

як ву галь і во чы та кія ж. Зда ва ла ся, што, гля-

нуў шы ў іх глы бі ню, мож на па та нуць. А ўсмеш-

ка! Ад кры тая, шчы рая і ад на ча со ва за гад ка-

вая, якая без слоў клі ка ла за са бою...

Па клі каў Ста ні слаў мя не як раз сло ва мі. 

І я пай шла. Бо я — ся лян ка. А ён — мой 

гас па дар. У той мо мант сэр ца за хо дзі ла-

ся ад стра ху. Пер шыя дум кі бы лі са мыя 

дрэн ныя — што не так я зра бі ла, што маг-

ла вы пад ко ва па шко дзіць, дзе не спра ві ла-

ся? Ста ні слаў, пры вёў шы мя не ў гас цёў ню, 

прос та спы таў, хто я і ад куль.

— Ка ся? Та кое прос тае імя для та кой 

пры га жу ні? — здзі віў ся ён. — І ўсё ж гэ та — 

са мае леп шае імя.

Сло вы Ста ні сла ва за па лі мне ў са мае 

сэр ца. У той дзень мы больш не су стра ка лі-

ся. Але я ад ра зу зра зу ме ла, што за ка ха ла-

ся. Ду ша мая ад хва ля ван ня вы ры ва ла ся з 

гру дзей і тра пя та ла ся, як злоў ле ная птуш ка. 

Дум кі пе ра паў ня лі згад кі пра Ста ні сла ва. 

Во чы не ба чы лі ні чо га і ні ко га, яны шу ка лі 

толь кі ка ха на га.

Баць кі хут ка зда га да лі ся, што са мною і 

хто та му пры чы на. Каб вы чу лі, як пла ка ла 

мая ма ці! Баць ка па ста рэў на ва чах. Яны 

пра сі лі мя не аду мац ца, вы кі нуць ка хан не 

да шлях ці ча з га ла вы і сэр ца, па гля дзець 

на мяс цо вых хлоп цаў, з які мі ў мя не маг ла 

быць су мес ная бу ду чы ня. Баць ка за ба ра ніў 

ма ці браць мя не ў за мак на пра цу, а мне за-

ба ра ніў на ват зда лёк на за мак гля дзець.

Ска жы це, ці заў сё ды вы слу ха е це баць-

коў сва іх, ка лі ка ха е це? Пэў на ж, не. Я так-

са ма не па слу ха ла... Тым больш што сам 

Ста ні слаў, як ака за ла ся, шу каў су стрэ чы 

са мною. У адзін з лет ніх дзянь коў, ка лі я 

бы ла до ма, ён спы ніў ка ня ка ля баць коў-

скіх вес ніц...

Што бы ло да лей, вя до ма ўсім за ка ха ным. 

Ды і я больш не ха чу рваць на част кі сваю 

па кут ную ду шу гэ ты мі ўспа мі на мі. Ска жу 

ад но: су стрэ чы на шы спа чат ку бы лі та ем ны-

мі, а пас ля Ста ні слаў за браў мя не ў за мак. 

Не пы та ла ся я да зво лу ў баць коў быць з 

ім, а Ста ні слаў ма іх баць коў тым больш не 

пы таў ся.

Жы ла я ў за мку і не жон кай, і не слу жан-

кай і вель мі поз на зра зу ме ла ўсю глы бі ню 

свай го па дзен ня. Ра зу мен не гэ тае прый шло 

як ма лан ка ў яс ны дзень: пад ма ім сэр цам 

на ра дзі ла ся но вае жыц цё.

Ну а што зра біў мой да ра гі ка ха ны, да ве-

даў шы ся аб гэ тай на ві не, спы та е це вы? Не, 

ён не ажа ніў ся са мною. Ста ні слаў вы даў 

мя не за муж за свай го служ ку На віц ка га, 

за бяс пе чыў шы та кім чы нам проз ві шча мне 

і май му яшчэ не на ро джа на му дзі ця ці. Я не 

маг ла па ве рыць, што Ста ні слаў не ка хае мя-

не, што ён мне здра дзіў. Ча роў ная ўсмеш ка 

ака за ла ся «ўсмеш кай змяі»...

Муж мой На віц кі ні ко лі ні сло вам ні ўчын-

кам не аб ра зіў мя не і дзі ця, быў доб рым гас-

па да ром і баць кам. Але я не ба чы ла гэ тай 

да бры ні. Я па ла ла ня на віс цю да бы ло га ка-

ха на га. Ня на вісць гэ тая спа пя лі ла мя не, ка лі 

ў за мку бы ло аб' яў ле на аб жа ніць бе Ста ні-

сла ва на шлях цян цы са знат на га ро ду.

Пад час ад на го з ба ля ван няў я не пры кмет-

на пад мя ша ла атру ту ў ві но, а са ма ста я ла 

і на зі ра ла, як Ста ні слаў, вы піў шы яе, па сі-

не лы мі ўмо мант вус на мі спы таў: «За што?»

Толь кі аб ад ным я па шка да ва ла ў той 

мо мант. Я не знай шла атру ту, якая за бі-

ва ла б ма руд на. Та ды, маг чы ма, Ста ні слаў 

змог бы сам ад ка заць на сваё пы тан не і 

зра зу мець, што нель га крыў дзіць ча ла ве ка, 

які ця бе ка хае.

Сха пі лі мя не не да лё ка ад зам ка, ды я 

і не ха ва ла ся. Пры суд быў ка рот кі — спа-

ліць жы вою. Здзейс ніў гэ ты ўчы нак брат 

Ста ні сла ва Шчас ны. Але на ват ка лі язы кі 

по лы мя аха пі лі мае но гі, я не па шка да ва ла 

аб сва ім учын ку.

Ды, ві даць, сам Бог мя не па ка раў. Ду ша 

мая не атры ма ла су па кою ні ў чыст цы, ні ў 

пек ле. За здзейс не нае ня бё сы ад рак лі ся 

ад мя не. І ха джу я ня бач най здан ню ў су-

та рэн нях Мір ска га зам ка, шу каю зба вен ня, 

яко га ня ма.

Мо ліц ца за мя не толь кі муж мой На віц кі 

і дзі ця маё адзі на на ро джа нае. Ды, му сіць, 

ма ла іх ма літ вы...»

На гэ тым ліст Ка сі аб ры ва ец ца. А ў вас, 

па ва жа ныя чы та чы, уз нік лі, на пэў на, са мыя 

роз ныя па чуц ці. Для не ка га — гэ та прос та 

пры го жае пад ан не, хтось ці атры маў гле бу 

для раз ва жан ня і асэн са ван ня аса біс та га 

жыц ця і жыц ця ўво гу ле, у ка гось ці ўзнік ла 

шмат хва лю ю чых пы тан няў. На ўсе ва шыя 

пы тан ні ёсць ад ка зы ў сце нах цу доў на га і 

та ям ні ча га Мір ска га зам ка... Па ні Гіс то рыя 

і па ні Ле ген да ча ка юць Вас!

Воль га ДА ВІ ДЗЕН КА.
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Та ям ні цы гіс то рыіТа ям ні цы гіс то рыі ЗДАНЬ 
СЯ ЛЯН КІ КА СІ

З ПАД АН НЯЎ І ЛЕ ГЕН ДАЎ МІР СКА ГА ЗАМ КА

Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства

«ЗЯ ЛЁН ЯВАР, ДУБ РО ВА» Му зы ка По лач чы ны 
ад па ла чан

Шмат на све це іс нуе роз ных ле ген даў і пад ан няў — 

шмат іх і ў Мір скім за мку. І на пэў на, кож ны за мак мае 

сваю здань, якая на дае яму свое асаб лі вы ка ла рыт і та-

ям ні часць. З даў ніх ча соў вя до ма, што ле ген ды і пад ан ні 

за сна ва ны час цей за ўсё на са праўд ных жыц цё вых па-

дзе ях, дзесь ці вя сё лых і ра дас ных, а дзесь ці тра гіч ных 

і та ям ні чых. А ці ве ры це вы, па ва жа ныя чы та чы, што 

зда ні па кі да юць пас ля ся бе след на зям лі?..

По лац кі фальк лор ны гурт «Вар ган» 

прэ зен туе дэ бют ны аль бом з му зы кай 

род най зям лі. У яго ўвай шлі пес ні 

і ін стру мен таль ныя кам па зі цыі, якія 

не ка лі гу ча лі на тэ ры то рыі По лач чы ны 

на пра ця гу га да во га ка лян дар на га ко ла. 

Кру жэл ка пры зна ча на для ама та раў 

эт ніч най му зы кі і бе ла рус ка га фальк ло ру.
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