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АСА БІС ТАЕ
«Ні я кіх не ха чу за стол ляў і бан-

ке таў, не ха чу шмат гас цей, ха чу, 

каб бы ла толь кі сям'я, — дае Кір чук 

свой ідэа льны рэ цэпт юбі лею. — 

Прос та для мя не гэ та вель мі важ-

на: ка лі жыў сам, адзін, 14 га доў і 

ду маў, што ўжо так бу ду да жы ваць. 

А ця пер ёсць сям'я, ма лень кія дзе ці, 

і трэ ба час цей бы ваць ра зам, як не-

ка лі мы з баць ка мі. Нас бы ло трое 

дзя цей у сям'і, і я доб ра па мя таю, 

што на ней кія, як па ля кі ка жуць, 

«роч ныя» свя ты мы вель мі не лю-

бі лі, ка лі пры хо дзі лі су се дзі ці ін шыя 

лю дзі, бо га лоў нае бы ло — ад зна-

чыць з бліз кі мі, сям' ёй».

— Іван Іва на віч, 60 — сак раль-

ная ліч ба ці не?

— Мне зда ец ца, чым да лей ад 

дня на ра джэн ня, тым больш сак-

раль ныя ліч бы ўсе. Мож на ўзяць 

і 7-га до вы цыкл, і 10-, і 12-га до вы; 

па са бе я ве даю, на сту піў шы коль-

кі ра зоў на ад ны і тыя ж граб-

 лі, што як толь кі пра хо дзіць 

11 га доў, трэ ба неш та змя няць 

у жыц ці, інакш зда ра юц ца роз-

на га кштал ту не пры ем нас ці. Ня-

даў на гу ляў з да чуш кай Агнеш-

кай, яна ка жа: «Мне тры га ды». 

«Не, — ка жу, — та бе яшчэ два. 

А вось мне шэсць дзя сят...» І 

на ват сам за ду маў ся, якая гэ та 

вя лі кая роз ні ца і коль кі яшчэ ў 

дач кі бу дзе гэ тых ліч баў.

— Па раў ноў ва ю чы ся бе 

ў роз ных уз рос тах, і сва іх 

дзя цей, як лі чы це, які ўзрост 

най шчас лі вей шы?

— Ка неш не, дзя цін ства, ка лі 

ты яшчэ ма ла ка му што па ві-

нен, ка лі баць кі по бач, ка лі ба-

чыш ба бу лю з дзе дам, асаб лі ва 

ка лі ў сям'і лад і ні я кай свар-

кі ня ма, і ў ця бе ёсць лес ві ца 

па ка лен няў пе рад ва чы ма: як 

жы вуць ста рыя, ку ды цяг нуц ца 

баць кі, ку ды імк неш ся ты сам... 

На ту раль на, сён няш нія дзе ці — 

зу сім не тыя, што бы лі мы; мае 

Стэ фан і Агнеш ка за раз мо гуць 

не слу хаць баць коў, а ў ма ім 

дзя цін стве баць ка ва сло ва бы-

ло свя тым.

— А вы з яко га ўзрос ту ся-

бе свя до ма пом ні це?

— Га доў, мо, пяць ці шэсць. Пом-

ню, што я вель мі шмат спя ваў, дзе 

толь кі бы ла маг чы масць. Ма ма 

ка за ла: еха лі з Га род ні з гас цей, 

я вый шаў на ся рэ дзі ну аў то бу са і 

за пы таў ся, ці ма гу я спя ваць — да-

зво лі лі, то спя ваў. Аль бо ха дзі лі мы 

ў лес у гры бы ці яга ды, і я так са ма 

пы таў ся, ці мож на тут моц на спя-

ваць. На огул, пес ні лю біў роз ныя, 

бо та ды, ка лі збі ра ла ся вя лі кая рад-

ня, шмат на за стол лях спя ва лі — 

рус кіх, укра ін скіх, поль скіх, бе ла-

рус кіх пе сень. А ця пер па ма мі най 

лі ніі за ста ла ся толь кі ад на цёт ка 

Ге ня, ёй больш за 90, жы ве ў Літ-

ве. Вось бы іх за пі саць, ка лі яшчэ 

ўсе бы лі жы выя — а ўсё ад клад ваў, 

ду маў, па спею...

ЛЕ ТА ПІС НАЕ
На ад лег лас ці амаль 180 кі ла-

мет раў ад Мін ска ў Кір чу ка бы ло 

ле ці шча — до мік, па до ра ны яшчэ 

ма ту ляй. «А ўжо ня ма, пра да лі сё-

ле та, і там ця пер жы ве ёг — бе-

ла рус кі хло пец, які быў у ашра мах 

Ін дыі, Гер ма ніі і Поль шчы. Уба чыў 

ён мой сад ка мя нёў, ска заў, што 

гэ та вы дат нае мес ца для ме ды-

 та цый, — рас каз вае му зы ка. — 

З ад на го бо ку, на ле ці шчы доб ра — 

лес, ці шы ня, а з дру го га — ёсць 

пы тан ні, я змяю на ўчаст ку ба чыў, 

ка лі ка сіў, а ма лыя дзе ці ж гля дзець 

не бу дуць, ад ра зу ру ка мі ўхо пяць. 

Дый 180 кі ла мет раў у адзін бок — 

не бліз кі свет. Сло вам, раз ві та лі ся 

мы з тым до мі кам. Але ў жончыных 

баць коў ёсць дом у Фа ні па лі, там 

для дзя цей ёсць усё, і на ват част ка 

ар хі ваў «Тро і цы» там за хоў ва ец ца. 

Праў да, ле тась зда рыў ся па жар, і 

ві ні ла выя за пі сы «па цяк лі», част ка 

ма люн каў пад га рэ ла...»

— Ад наў ляць стра ча ныя ар хі-

вы? — пе ра пыт вае су раз моў нік. — 

А ку ды гэ та ўсё дзя ваць? Каб вы ве-

да лі, коль кі ўся го са бра ла ся! Во сем 

ці дзе вяць ва лі зак тут за хоў ва ец ца 

толь кі з дыс ка мі і ка се та мі, якія я 

збі раў і пры во зіў з па да рож жаў 

«Тро і цы» па роз ных кра і нах: джаз, 

фолк, кла сі ка, рок, тан цы — на доб-

ры толк, каб гэ та ўсё ра за браць, 

без дань ча су па трэб на. А яшчэ ж ё 

кні гі, ін стру мен ты, фо та здым кі з бе-

ла рус кіх і за меж ных фес ты ва ляў — 

а іх бы ло больш за 100, ад Бе ла ру сі 

і Ра сіі да Чы лі і Ма лай зіі... Толь кі 

сё ле та бы лі фес ты ва лі ў Пар ту га-

ліі, Гер ма ніі і Поль шчы — ві даць, 

8-9 ты сяч кі ла мет раў мы «на кру ці лі».

— На ле та эт на-трыа «Тро і ца» 

ў, так бы мо віць, кла січ ным скла-

дзе споў ніц ца ўжо 20 га доў. Ці 

пла ну е це не як ад зна чаць?

— Та ды ўжо трэ ба ад ліч ваць ад 

гур та «Дзі ва», які быў за дзе сяць 

га доў да «Тро і цы» — ён, праў да, 

вель мі ма ла вы сту паў у Бе ла ру сі, 

але меў зван не на род на га і шмат 

гаст ра ля ваў за мя жой, спя ва ю чы 

a capella бе ла рус кія пес ні. Са ма ж 

з'я ва «Тро і цы» бя рэ ад лік з 1995-га, 

ка лі я пра ца ваў у На цы я наль ным 

цэнт ры твор час ці дзя цей і мо ла-

дзі на мес ні кам ды рэк та ра... А ці 

бу дзем мы ад зна чаць 20-год дзе 

эт на-трыа і як гэ та ра біць, па куль 

на ват не ве даю, бо шмат якія пла-

ны да во дзіц ца пе ра соў ваць. Вось 

узяць но вы дыск «Цар агонь» — мы ж

яго за пі са лі яшчэ ле тась, па він ны 

бы лі вяс ной прад ста віць, але так 

скла ла ся, што толь кі за раз ён пра-

гу чыць.

— Но вы аль бом вы пі са лі 

сем га доў, ён сё мы ў агуль най 

дыс каг ра фіі, але пер шы, на які 

вы збі ра лі гро шы та ла кой, праз 

краў дфан дынг.

— Так, 175 ча ла век з 

роз ных кра ін пад тры ма-

лі нас і паў дзель ні ча лі ў 

збо ры срод каў на аль-

бом «Цар-агонь». Але ў 

вы ні ку атры ма ла ся, што 

з яго прэ зен та цы яй мы 

спаз ні лі ся на год. Ча му? 

Бо ха це ла ся за ха ваць та-

кі ўзро вень якас ці, як у 

па пя рэд нім аль бо ме «Зі-

 мач ка», які атры маў дзе-

сяць уз на га род толь кі ў 

Бе ла ру сі. Уяў ля е це, якія 

ву шы па він ны быць у гу ка-

рэ жы сё ра, ка лі мы ўтра іх 

за пі са лі 420 трэ каў, а ён 

усё гэ та здо леў звес ці, каб усе — і 

мы, і ён, і слу ха чы — за ста лі ся за-

да во ле ныя пра цай.

— З са ма га пер ша га аль бо ма 

«Тро і цы», які і на зы ваў ся так са-

ма, «Тро і ца», ці ёсць пес ня, якая 

вам па да ба ец ца да гэ туль?

— Пер шая «Тро і ца», мяр кую, 

здзі ві ла ўсіх мі ні ма ліз мам: на той 

час у нас бы лі бон гі з пер ку сіі, 

гус лі, смык, не каль кі ду да чак, ну 

і гі та ра ў Ві та ля Шкі лён ка. І ка лі 

мы пры еха лі ў Га лан дыю з гэ тым 

на бо рам, усе ка за лі нам, што гэ-

та ме ды та цыя, транс, му зыч ная 

ма гія... Зра зу ме ла, ка лі па раў-

наць пер шы аль бом і сё мы, у нас 

з'я ві ла ся ве лі зар ная коль касць 

ін стру мен таў — пад час кан цэр ту 

ў фі лар мо ніі, ма быць, бу дзе ад-

чу ван не, што ся дзіць сім фа ніч-

ны ар кестр, бо ўся сцэ на бу дзе 

за стаў ле ная ін стру мен та мі, якія 

вы ка рыс тоў ва юц ца ў пра гра ме. 

А з та го ча су мы заў сё ды спя ва ем 

ку паль скую «Ка на пель ку» («А ў 

га ро дзе на ка на пель цы»), дзе як-

раз гу чаць гус лі.

ТВОР ЧАЕ
«Я заўж ды ма рыў ства рыць 

фольк-тэ атр, да сле да ваць на бе-

ла рус кім ма тэ ры я ле, як ад бы ва лі-

ся тыя ці ін шыя ры ту а лы, у якіх аб-

ра дах і ча му вы кон ва лі ся пэў ныя 

пес ні, у які бок іш лі... Да след чы кі-

эт ног ра фы, мяр кую, па го дзяц ца, 

што бе ла рус кі фальк лор — за-

ка дзі ра ва ная ін фар ма цыя, якая 

ад кры вае ся бе га доў праз 20, не 

ра ней».

— Яшчэ 15 ве рас ня му сі ла ад-

крыц ца вы ста ўка, якая прад ста-

ві ла б шы ро кай пуб лі цы ва шу 

эт на гра фіч ную ка лек цыю, у тым 

лі ку бат лей ку, з якой вы шмат га-

доў гаст ра ля ва лі па све це. Ад нак 

боль шасць экс па на таў не прай-

шла праз поль ска-бе ла рус кую 

мя жу і за ста ла ся ў Поль шчы. Ці 

зру шы ла ся спра ва на сён ня?

— Спа дзя ю ся, што ліст, які я 

на пі саў у Мі ніс тэр ства куль ту ры, 

неш та зру шыць. Ляль кі ўжо тут, 

ка ляд ная зо рач ка пры еха ла, і я 

бу ду вы ка рыс тоў ваць яе ра зам з 

мас ка мі, ляль ка мі і му зыч ны мі 

ін стру мен та мі 23 ве рас ня ў мо-

нас пек так лі «Да рож ка мая», які 

ўва хо дзіць у пра гра му сё лет ня га 

мас тац ка га фо ру му «TEART». 

А яшчэ пла ную вы ста віць ма люн кі, 

част ка з якіх за раз зна хо дзіц ца на 

«Млы не» ў вёс цы Дво ры шча, што 

пад Лі дай, — гэ та са праўд ны ста ры 

трох па вяр хо вы ва дзя ны млын, які 

Ге надзь Ко нан ад на віў і зра біў там 

куль тур ніц кую пля цоў ку. 29 ве рас-

ня там так са ма пла ную па каз ваць 

мо нас пек такль «Да рож ка мая», 

та му част ка ка лек цыі ма люн каў і 

ін стру мен таў ужо ча кае там... Сло-

 вам, вы ста ўка па куль пе ра но сіц ца, 

на ват не ма гу ска заць дак лад на, на 

які час — зра зу ме ла, яеч ка Хрыс-

то ва бы ло б да абе ду доб ра, але 

ўжо ця пер як атры ма ец ца са браць 

усё ра зам: і му зыч ныя рэ чы, і эт на-

гра фіч ныя — са ла мя ныя ка ра бы, 

на чоў кі, ку фар на ко лах з Па лес ся,

і шмат ча го яшчэ. Вель мі ха це ла ся б, 

каб яно ўсё вяр ну ла ся ў Бе ла-

 русь, бо тыя рэ чы заўж ды да па ма-

га лі «Тро і цы» ства рыць ад па вед ны 

кан тэкст. Ска жам, на фес ты ва лі ў 

Га лан дыі, які доў жыў ся 10 дзён, 

па ра лель на пра ца ва ла вы ста ўка з 

ма ёй ка лек цыі, ля леч ны тэ атр бат-

лей ка, які па каз ва лі дзе цям, — на 

спе цы яль ным ма ні то ры ішоў пе ра-

клад на га ланд скую мо ву, і прай шлі 

два кан цэр ты «Тро і цы». Тое са мае 

мы ра бі лі ў ня мец кім Дорт мун дзе, 

у ін шых га ра дах і кра і нах... А по-

тым не як усе пра ек ты пры пы ні лі ся, 

і ка лек цыя шмат га доў за хоў ва ла-

ся ў сяб роў у Поль шчы — на ёй, 

атрым лі ва ец ца, яшчэ ста іць штамп 

«Вы ве зе на з СССР», і з 1999 го да 

ўсё ні як не мо жам за вез ці на зад у 

Бе ла русь.

— У ля леч най «тру пе» бат лей-

кі, ка лі не па мы ля ю ся, 28 пер са-

на жаў. Ці ёсць ся род іх най больш 

па мят ныя?

— Спа чат ку бы ло ме ней, па чы-

на ла ся пра ца з дра мы «Цар Ірад». 

Але не дзе ў 1986—1987 га дах, збі -

ра ю чы ін фар ма цыю пра бат лей ку, 

я вы ра шыў зра біць і бы та выя сцэн-

кі, та му з'я ві лі ся но выя ге роі: док тар 

і сал дат, Адам і Ева, чорт ды ін шыя. 

У мя не бы лі ляль кі вя лі кія, па ме рам 

у 80 сан ты мет раў, для вы ступ лен-

няў на пло шчы, але тая бат лей ка 

за ста ла ся ў Цэнт раль ным ра ё не 

Мін ска, дзе быў цэнтр эт на гра фіі, 

і ўжо, на жаль, ня ма ў жы вых тых 

мас та коў, якія ра бі лі гэ тыя ляль-

кі. Паз ней ужо са сту дэн та мі ра бі лі 

па ста ноў кі ад на ча со ва з ляль ка мі 

і мас ка мі, так са ма не дзе за ха ва-

лі ся сцэ на рыі. Каб бы ла асаб лі вая 

гіс то рыя з якімсь ці пер са на жам 

звя за ная, не ска жу, але пом ню 

ад ну дзіў ную рэч. У 1999 го дзе я 

атры маў грант Со ра са і па ехаў у 

пас ля ва ен ную Бос нію і Гер ца га ві ну 

20 канцэртаў даў. Пры ехаў у адзін 

дзі ця чы са док, рас клаў бат лей ку 

і ра зу мею, што мой сцэ на рый ля-

жыць у ма шы не, а ўжо трэ ба па чы-

наць, і прай сці це раз за лу не маг чы-

ма — пад 400 дзя цей са бра ла ся, 

усе ча ка юць... Што я там рас каз ваў, 

на якія га ла сы — мне зда ец ца, ка лі б 

гэ та за пі саць, то шмат хто па смя-

 яў ся б. А яшчэ ад ной чы вы сту паю, 

зноў жа ў Бос ніі і Гер ца га ві не, а на 

пер шым ра доч ку ся дзіць хло пчык 

га доў пя ці і ўсе бе ла рус кія пес ні, 

што я вы кон ваю, пад пя вае... Як, 

ад куль? Бог яго ве дае.

— Ня даў на «Тро і ца» бы ла ад-

ным з хэд лай не раў ужо 10-га 

фольк-фэс ту «Ка мя ні ца». На ваш 

по гляд, за 10 га доў, што мі ну лі, у 

які бок змя ні ла ся стаў лен не і вы-

ка наў цаў, і слу ха чоў да му зыч на-

га фальк ло ру? Ці па ча лі ім больш 

ці ка віц ца?

— Ска заў бы, што не вель мі. 

Вось мяр куй це: год ці два та му, ка-

за лі, на фес ты ва лі бы ло ка ля сямі 

ты сяч гас цей. Для двух міль ён на га 

Мін ска вель мі ма ла. А не каль кі га-

доў та му мы бы лі на най буй ней-

шым фес ты ва лі су свет най му зы кі і 

тан ца WOMAD у Анг ліі, які па тра нуе 

Пі тэр Гэб ры ел, — дык вось там бы-

ло 65 ты сяч на вед валь ні каў. Так, 

нам час та пры хіль ні кі пі шуць, што 

па зна ё мі лі ся на кан цэр це «Тро і цы», 

па жа ні лі ся і ця пер ужо слу ха юць 

нас сям' ёй, што, ка неш не, пры-

ем на. Але ці ко ла гэ тых слу ха чоў 

вя лі кае, дак лад на не ска жу, трэ ба 

больш у мо ла дзі пы тац ца, на коль кі 

ёй ці ка ва.

ЗА МЕСТ ЭПІ ЛО ГА
— Ці ёсць кра і ны-ма ры, ку ды 

«Тро і ца» яшчэ не да еха ла?

— Япо нія, Кі тай, маг чы ма Нар-

ве гія. Ча му не? Але на сён ня мы 

ўжо на пра ца ва лі штось ці, і ез дзіць, 

як 5—10 га доў та му, на паў га лод ны-

мі ды спаць на ка мя нях ужо не хо-

чац ца, хо чац ца прад ста віць кра і ну 

на ўзроў ні. Та му мно гае ўпі ра ец ца 

ў гро шы, як і пы тан не з рэ пе ты-

цый най кроп кай, якой у нас да гэ-

туль ня ма. Бу дуць гро шы — бу дзе 

плён.

Гу та ры ла 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

МУ ЗЫЧ НАЯ АРЫФ МЕ ТЫ КА 
ІВА НА КІР ЧУ КА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У эт на ла ба ра то рыі за хоў ва ец ца толь кі част ка вя ліз на га твор ча га 
і ма тэ ры яль на га ар хі ва «Тро і цы».

Ці па зна е це вы Іва на Іва на ві ча ўзо ру 1995-га — 
кі раў ні ка фальк лор на га тэ ат ра «Дзі ва» і на мес ні ка 

ды рэк та ра На цы я наль на га цэнт ра твор час ці 
дзя цей і мо ла дзі?

Пра кож ную рэч іх гас па дар мо жа рас па вес ці асоб ную за хап ляль ную гіс то рыю.


