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ТЫЯ, ХТО ПОБАЧ 21 верасня 2017 г.4

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Вы са сва ёй жон кай ра зам 
ужо 20 га доў. Што са мае га лоў-
нае ў сям'і?

— Ця пер у асно ву ад но сі наў 
ста вяць ка хан не. А яшчэ вы шэй 
секс. Не згод ны. Ка лі ня ма «дроў» 
з па ва гі і ўза е ма ра зу мен ня, то ка-
хан не хут ка згасне. Асаб лі ва ка лі 
ўзнік нуць пер шыя цяж кас ці ў жыц-
ці. Як ад на з ма іх ка лег ка за ла: «Я 
не ве ру, ка лі ка жуць «ка ха ны», але 
ве ру, ка лі ка жуць «род ны». Ка лі ча-
ла век, які па кры ві не рад ня, стаў 
род ным, вось гэ та ўжо са праў ды 
тры ва лая сям'я.

— Вы ву чы це бе ла рус кім на-
род ным тан цам ва ўсіх ку точ ках 
кра і ны і на ват за яе ме жа мі. Ды 
і ўсе фальк лор ныя фес ты ва лі 
пры хо дзяц ца звы чай на на вы-
хад ныя. Як вы ра ша е це пы тан не 
з сям' ёй, род ныя не крыў ду юць, 
што вас час та не бы вае до ма?

— Тут трэ ба ска заць дзя куй 
жон цы. Ка лі я ства рыў да рос лы 
ан самбль «На па рач ка», Ва ля мая 
га ды два тан ца ва ла ў ім. А по тым 
са ма вы ра шы ла, што тыл па ві нен 
быць до ма. Мне па шан ца ва ла. Гэ-
та та кі на дзей ны тыл, які ў лю бы 
мо мант і пад тры мае, і да па мо жа, 
і збя рэ, і пе ра ка нае. Гэ та ўсё на -
ша ма ма (па зі рае на да чуш ку, якая 
пад час ін тэр в'ю ту лі ла ся да тат-
кі). Яна ў нас кі роў ца. На ма шы не 
ку ды трэ ба за вя зе, ад куль трэ ба 
за бя рэ.

«Мя не ў До ме куль ту ры 
на зы ва юць «баб ні кам»

— Вы за пі са лі больш як 100 
тан цаў, якія бы лі па пу ляр ныя на 
Лю бан шчы не. Атрым лі ва ец ца, 
ве да е це ўсіх ба бу лек у ра ё не?

— Шчыра ска жу, ёсць яшчэ не-
каль кі вё сак, у якіх я на ват ні ра зу 
не быў з экс пе ды цы яй. Але збі ра ю-
ся. Мно гіх нось бі таў ужо, на жаль, 
ня ма ў жы вых. Мне па шчас ці ла па-
спець па зна ё міц ца з імі. Мя не тут, 
у До ме куль ту ры, пра зва лі «баб-
ні кам». У сэн се, спе цы я ліс там па 
ба буль ках. Па зво ніць хтось ці: «Дзе 
Вы сквар ка?» — «Па ба бах па ехаў», 
— ад каз ва юць.

— Ба буль кі ж усе роз ныя. Як 
зна хо дзі це па ды ход?

— Са праў ды роз ныя, але ўсе 
лю бяць па ва гу і ўва гу. А я іх люб-
лю як нось бі таў. Мно гіх і ўспры маю 
як сва іх род ных ба буль. У Ямін ску 
жы ве Зі на і да Іва наў на Ра ман чук, ёй 
сё ле та споў ні ла ся 80 га доў. Мы ез-
дзі лі яе він ша ваць з юбі ле ем. Дык 
яна мя не аб ды ма ла і ка за ла: «Ся-
рож ка, я ж да ця бе як да род на га 
сы на ад но шу ся».

Ця пер ляг чэй зна хо дзіць па ды-
ход, бо мя не ўсе ве да юць. А на па-
чат ку... Вель мі цяж ка бы ло збі раць 
фальк лор у род ным ся ле. Бо ка лі 
пры хо дзіў, на прык лад, да ба бы На-
дзі, дык яна пы та ла ся пра ма му, 
пра бра тоў і сяс цёр. І гэ та раз мо ва 
маг ла за цяг нуц ца на доў га.

Ні ко лі не за бу ду ся, як пры ехаў у 
вёс ку Кузь мі чы да Ган ны Ры го раў-
ны Па лаз нік. Аў то бус ха дзіў ту ды ў 
90-я га ды адзін раз на дзень.Та му 
мне ні чо га не за ста ва ла ся, як за-
стац ца на ноч. Па мя таю, ся дзім за 
ста лом, спя ва ем з ба бай Ган най. 
А яна ста рэнь кая, го лас хры піць. 
Ка жа му жу: «Ва сіль, там за га зам 
ста іць». Ён пры нёс бу тэль ку ві на. 
Я ж ма ла дзень кі та ды быў, ка жу: 
«Я не п'ю». А яна: «А я не спя ваю» 

(смя ец ца). І вось мы да ра ні цы пі лі 
ві но і спя ва лі.

Час та ўспа мі наю Тац ця ну Якаў-
леў ну Кі шы ла ву з вёс кі Юш ка ві чы. 
Мой Ар цём яе вель мі лю біў, як быў 
ма лень кі, мы час та да яе ез дзі лі, як 
да род най ба бу лі. Яна мне рас ка жа 
кры ху пра вя сел ле і яшчэ неш та. 
А я: «А яшчэ?» — «Не, а гэ та на 
на ступ ны раз» (смя ец ца). Ёй ува-
гі трэ ба бы ло час цей шай, ха це ла, 
каб я пры ехаў зноў. Пра кож ную 
з ба буль (і дзя дуль, дзя куй бо гу) 
ма гу га ва рыць бяс кон ца. Ка лі та-
нец ус па мі наю, то за ім аба вяз ко ва 
нех та ста іць, ча ла век або гурт, ды 
гіс то рыя, ка лі ён знай шоў ся.

— Які та нец да стаў ся ця жэй 
за ўсё?

— «Та нец ка ва ля». Ні хто не ве-
даў, як яго тан ца ваць. Я за пі саў 
яго ў вёс цы Ста рыя Юр ко ві чы ад 

Аў доц ці Сця па наў ны Чэ кан. Ёй на 
той мо мант бы ло аж но 102 га ды. 
Па мя таю: зай шоў у ха ту, ба бу ля 
ля жыць у лож ку. «Дзі цят ка, ты за-
ходзь, я бу ду дра маць, а ты раз-
маў ляй». Яна мне гэ ты та нец на 
паль цах па каз ва ла. А я пе рад ёй 
па ха це тан ца ваў. Аў доц ця Сця па-
наў на ж ка за ла: так ці не. Ка лі б хто 
та ды за пі саў той май стар-клас на 

ві дэа — гэ та бы ло б сме ха ўё. Толь кі 

ўя ві це, вяс ко вая ха та, не фар ба ва-

ная драў ля ная пад ло га, я і ба бу-

ля ў лож ку... Аў доц ця Сця па наў на 

вель мі лю бі ла тан ца ваць, ка за ла: 

«Поль кі ды ма зур кі но гі ада бра лі».

«На дзе ла на род ны 
строй, ка лі ёй бы ло 
тры го дзі кі»

— Ары на, ве даю, што ты 

змал ку тан цу еш з «Ве ра бей ка-

мі» (дзі ця чы ўзор ны фальк лор-

ны тан ца валь ны ан самбль, якім 

ужо амаль 25 га доў кі руе Сяр гей 

Вы сквар ка). Та та пры му сіў ці са-

ма за ха це ла?

— (Ары на па ціс кае пля чы ма) 

Я не па мя таю, пры му ша лі мя не ці не.

— І Ар цём, і Ары на тра пі лі ў 

ан самбль на ту раль на. Як у вёс-

цы не ка лі: дзе баць кі, там і дзе ці. 

Упер шы ню Арын ка на дзе ла на род-

ны строй, ка лі ёй бы ло тры го дзі кі. 

Мы з «Ве ра бей ка мі» прад стаў ля лі 

на шы тан цы ў лет ні ку, дзе ад па чы-

ва лі дзе ці з Ра сіі. А мне не бы ло 

ку ды да чуш ку дзець. У нас у ан-

самб лі не знай шло ся строю та ко га 

ма лень ка га па ме ру, та му да вя ло-

ся пад кла даць ка шу лю. Да рэ чы, на 
Арын цы та ды быў ан да рак на ша га 
ро ду. Ба ба Ак сін ня свой ста ры па-
рва ла на ану чы. Адзін яго ка ва лак 
за стаў ся, дык я па шыў та кі ма лень-
кі ан да ра чок для да чуш кі.

— Ці пе рад ала ся Ары не ва ша 
лю боў да на род ных тан цаў?

— Як толь кі якая дзяў чын ка хо-
ра ша тан цуе, усе пы та юц ца: «Гэ та 
ва ша дач ка?».

— І што ад каз ва е це?

— Ка жу, што мая (смя ец ца). Усе 
мае. У ма ім ан самб лі зай ма юц ца 
вель мі шмат бра тоў і сясцёр. Ра-
ней увесь Ар цё маў клас тан ца ваў 
у мя не, ця пер і Арын чын. Та ко га 
ін та рэ су, каб аж па да лі за гэ тым, 
за раз ні ў сы на, ні ў дач кі ня ма. Уз-
рост та кі, пе ра ход ны. Хоць яшчэ да 
па за мі ну ла га го да Ары на мя не «му-
чы ла» до ма, яна ўсе тан цы ста ра-
ла ся ве даць ра ней за дзя цей. Што 
ра біць, тан ца ва лі пад язык. У нас 
з да чуш кай на ват ёсць фір мен ны 
та нец, які толь кі мы з ёй тан цу ем, — 
на зы ва ец ца «Абэ рак».

— Вы стро гі та та?
— Я для ся бе ад ной чы вы ра-

шыў, што не бу ду ка раць дзя цей, 
сва рыц ца на іх. Хоць свай го та ту 
па мя таю стро гім. Ні ко лі не за бу-
ду ся той дзень, ка лі мя не за бі ра лі 
ў вой ска. Ма ці га ла сі ла, а баць ка
па ды шоў і прос та па ціс нуў ру ку.
Я ба чыў слё зы ў яго ў ва чах. Але не
звон ку, а там, за зрэн ка мі. Ве даю, 
што ён мя не вель мі лю біў. Але ж 
так ха це ла ся, каб па гла дзіў па га-
ла ве, пры ту ліў. Я, на прык лад, не 
са ро ме ю ся аб няць сы на, хоць яму 
ўжо 19 га доў. Не ка жу чы ўжо пра 
вось гэ тую ту лял ку (мац ней пры-
ціс кае да ся бе Арын ку).

— Што вы бе ры це: па ехаць у 
ін шы го рад, каб пра вес ці май-
стар-клас, ці па гу ляць з Ары най 
у шаш кі?

— А я вазь му з са бой і Ары ну, і 
шаш кі (смя ец ца). Пер шы раз зі мой 
у Поль шчу па ехаў адзін, без дач-
кі, бо ў яе не вый шла са шко лай. 
Мне бы ло да во лі скла да на. Дру гі 
раз, ужо ле там, мы ез дзі лі ра зам з 
Ары най. Гэ та ж мой не за мен ны па-
моч нік, яна фак тыч на маг ла ма лод-
шай гру пай кі ра ваць, як на стаў ні ца. 
Аба вяз ко ва бя ру з са бой дач ку, ка лі 
ёсць маг чы масць. У каст рыч ні ку ра-
зам па е дзем па каз ваць бе ла рус кія 
тан цы ў Віль нюс. Так што бу дзем па 
да ро зе ў шаш кі гу ляць.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу

г. Лю бань

«Ма ці га ла сі ла, а баць ка 
па ды шоў і прос та па ціс нуў 
ру ку. Я ба чыў слё зы ў яго ў 
ва чах. Але не звон ку, а там, 
за зрэн ка мі».

«Ця пер у асно ву ад но сі наў 
ста вяць ка хан не. А яшчэ 
вы шэй секс. Не згод ны. 
Ка лі ня ма «дроў» з па ва гі
і ўза е ма ра зу мен ня, то ка хан не 
хут ка згасне».
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На род ны гу мар ад Сяр гея Вы сквар кі (ён уз на чаль вае яшчэ 
і на род ны гурт «Сме ха ўё»).

 Дзя ды пра вя лі ва чы ма пры го жую ма ла дзі цу і ў адзін го лас ка жуць: 
«Бо жа, за браў сі лу — за бі рай і во чы».

Як толь кі зяць на па рог, дык це шча за яй кі.

Ад на су сед ка кры чыць дру гой праз плот: «Мар'я-а, ка жуць, ты з 
ма ім Іва нам спа ла!». А тая ра го ча: «Хі ба ж з тва ім Іва нам за снеш?».

«Не вы бі рай жон ку ў ага ро дзе...»

У аг ра га рад ку Ра чэнь по бач з На дзе яй ВЕ РА МЕЙ ЧЫК 
з фальк лор на га гур та «Шчод рык».

Арын ка — не за мен ны та таў па моч нік 
пад час май стар-кла саў па тан цах. 

На здым ку яны тан цу юць поль ку «Ка за».

— Мес ца сі лы і на тхнен ня?

— Дзе да ва ха та ў вёс цы Плас ток. Ка лі я зу сім стам-
ля ю ся, мне прос та хо чац ца ту ды хоць на га дзін ку.

— Ка лі б вам пра па на ва лі за дзе да ву ха ту вя лі-
кія гро шы, пра да лі б?

— Ні заш то! Гэ та як ра дзі му пра даць.
— Ка лі б на вас зва лі ла ся не каль кі ты сяч до ла-

раў, на што б вы іх па тра ці лі?
— На хуст кі з узо ра мі! — апя рэдж вае та ту Ары на. 

— Та кія чыр во ныя...
— Ба чы це, што дзі ця га во рыць (смя ец ца). Вось гэ-

та (па каз вае) аме ры кан скі ана лаг даў ніх ба ра наў скіх 
хус так. Бы ла та кая фаб ры ка Аса фа Ба ра на ва ў ХІХ 
ста год дзі. Гэ тыя хуст кі лі чы лі ся вель мі мод ны мі ў вяс-
ко вым ася род дзі... Сён ня я гро шы па тра ціў бы на свой 
Плас ток. У мя не ёсць даў няя ма ра. У нас у вёс цы царк-
вы ні ко лі не бы ло, але шмат ве ру ю чых лю дзей. Ха чу 
ад ну з за кі ну тых ха так, што по бач з дзе да вай, пры ста-
са ваць пад дом ма літ вы. Цу доў на бы ло б са браць там 
усе іко ны Бо жай Ма ці, якія ёсць у све це. Дру гую за кі ну-
тую ха ту ма ру пе ра тва рыць у вяс ко вую арт-пра сто ру, 
дзе мож на са брац ца, па ся дзець, па спя ваць, за стац ца 
пе ра на ча ваць. На гэ та я, на пэў на, і па тра ціў бы тыя до-
ла ры. Хоць трэ ба бы ло б, на пэў на, на сям'ю. У кож на га 
муж чы ны ёсць ней кая за на чка. Жон ка ве дае пра маю, 
але да зва ляе тра ціць яе, як мне хо чац ца.

— І на што ідуць ва шы за на чкі, ка лі не сак рэт?
— Вам жа Ары на ўжо ўсе сак рэ ты вы да ла (смя-

ец ца). Мая сла басць — гэ та на род ныя строі. Сам 
куп ляю тка ні ну, штось ці вы прош ваю, штось ці до раць. 
Вось гэ тая ка шуль ка, на прык лад, па шы тая са штор, 
якія я за пры кме ціў на кух ні ў сва ёй цёт кі. А вось тыя 
гар сэ ты — з тка ні ны, якую мая це шча не ка лі ку пі ла 

са бе на ха лат. Я яе за пры кме ціў, ка лі мы з дзець мі 
бы лі ў гас цях у Ма рыі Аляк санд раў ны. Ка жу: «Мне 
ва ша тка нін ка так па ды хо дзіць». Яна: «Ну за бі рай». 
Ха пі ла яе на тры гар сэ ты, а трэ ба бы ло чатыры. Шы лі 
іх у на шым мяс цо вым атэлье. Пры хо джу за бі раць, а 
мне за мест трох гар сэ таў пра цяг ва юць ча ты ры. «А што, 
ха пі ла?» — здзі віў ся. Жан чы ны смя юц ца. Аказ ва ец ца, 
у за крой шчы цы Ся мё наў ны та кая тка ні на бы ла до-
ма. Па ха дзі ла-па ду ма ла, ды вы кра і ла мне чац вёр ты 
гар сэт. Ба буль кі час та за вя шча юць мне свае клун-
кі. Так, Сце па ні да Дра буць ка ан да рак па да ры ла. Яе 
дач ка ка жа: «За бі рай». Пры ехаў, гля джу, ба бу ля яго 
да гру дзей пры ціс ну ла, аж слё зы на ва чах, бо гэ та ж 
ма ла досць яе. Ка жу: «Не, ня хай яшчэ па бу дзе». Дык 
яна та ды да чцэ ска за ла: «Як па мру, ад дай та му ча-
ла ве ку, бо ты ж спа ліш». Мне яго пе рад алі.

— У лю бой не зра зу ме лай сі ту а цыі вы...
— Спра бую ку дысь ці за шыц ца, сха вац ца. Ка лі ня-

ма маг чы мас ці вый сці з па мяш кан ня, ха ва ю ся ўнутр 
ся бе. У дум ках па чы наю спя ваць. Апош нім ча сам пе-
ра хо джу на ма літ ву.

— Вы зга да лі Бо га. Што зра бі лі б, ка лі б су-
стрэ лі яго?

— Па-пер шае, ска заў бы дзя куй за тое, што я ёсць, 
за сям'ю. Не «спасибо», а ме на ві та «дзя куй». Бо ця пер 
на ват ска ра ча юць «пасибо». І «спаси Бог» пе ра тва ры-
ла ся ў «паси Бог». На вош та ж нас па свіць? Па-дру гое, 
па пра сіў бы, каб ён быў да лю дзей больш стро гім. 
Бог даў нам вель мі шмат во лі. Асаб лі ва ця пер. Та кое 
са бе да зва ля ем! Ба буль кі, якія пе ра жы лі вай ну, ка лі 
мо ляц ца, про сяць мі ру. А я па пра сіў бы ро зу му па лі ты-
кам, аб са лют на ўсім, та ды не бу дзе вай ны. А так са ма 
муд рас ці баць кам, та ды бу дуць ра зум ныя дзе ці.

БЛІЦ-АПЫ ТАН КА


