
18 ліпеня 2018 г. 13ФО ТА НА ТРЫНАЦЦАТУЮ

Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

Са ста ры мі вяс ко вы мі му зы кан та мі ады хо дзіць эпо ха са ма быт най на род най куль ту-

ры. Не ка лі гар ма ніс ты ве ся лі лі ад на вяс коў цаў на вя чор ках, ма ёў ках, кір ма шах і фэс-

тах, вя сел лях і про ва дах у ар мію. Амаль у кож най вёс цы быў свой, як ра ней ка за лі, 

«му зы кан цік», а ка лі не бы ло — за пра ша лі аль бо най ма лі з су сед няй вёс кі. У пес нях і 

тан цах жы ве на род ная ду ша.

Дзе тыя «пер шыя хлоп цы на ся ле» — на род ныя та лен ты, са ма быт ныя вяс ко выя вір ту-

о зы, са ма род кі іг ры на двух рад ках? У якіх скры нях і ша фах сха ва ны іх нія ін стру мен ты? 

На жаль, нам за ста ец ца толь кі ўспа мі наць та ле на ві тых вяс ко вых му зы кан таў...

Час ад ча су я су стра каю са ма туж ных гар ма ніс таў з вёс кі ў га рад скім ася род ку. 

Урба ні за цыя не «ўтай ма ва ла» іх ні та лент, па-ра ней ша му яны не стра ці лі вост рае па-

чуц цё на род най му зы кі. Адзін з та кіх — Ула дзі мір Паў ло віч — бы лы мін скі жы хар, які 

два нац цаць га доў та му вяр нуў ся на ма лую ра дзі му ў вёс ку Лоз кі На ва груд ска га ра ё-

на. Вяр нуў ся са сва ім сяб рам-спа да рож ні кам — гар мо ні кам. Най гры ша мі і пес ня мі ён 

ве ся ліць сваю ста рэнь кую ма ці. Па пра фе сіі ста ляр мінск ага ва гон на га дэ по і за во да 

«Га ры зонт», ён ні ко лі не кі даў лю бі мы за ня так, удзель ні чаў у кон кур сах «Іг рай, гар мо-

нік!». Ця пер Ула дзі мір Аляк се е віч — адзі ны на ўвесь ра ён тра ды цый ны гар ма ніст, які 

ве дае ўсе даў ней шыя тан цы, на род ныя пес ні. Та му я і вы ра шыў за пі саць яго ўспа мі ны 

і жы вую му зы ку на ві дэа, зра біць фо та се сію ў род ным до ме і ў вяс ко вых ва ко лі цах. 

На сай це zvіazda.by мож на па слу хаць поль кі, валь сы і ін шыя тан ца валь ныя ме-

ло дыі ў яго вы ка нан ні, па гля дзець больш здым каў і да ве дац ца пра му зыч ную 

«кар' е ру» вяс ко ва га му зы кан та.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.
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