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ПРА ЗА ГАД ЧЫ ЦУ 
АЎ ТА КЛУ БА, ВА ЛЁН КІ 
Ў СНЕ ЗЕ ДЫ ЗА МО ВУ 
АД ПАД ХА ЛІМ СТВА

Я, як і боль шасць ад на курс ніц 

(Ла ры са Рыж ко ва скон чы ла Мін скі 

тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут. — 

Аўт.), ма ры ла стаць зна ка мі тай 

акт ры сай. Кож ныя ка ні ку лы пра-

во дзі ла ў Ле нін гра дзе. За 10 дзён 

па спя ва ла па гля дзець 20 спек так-

ляў. Ба чы ла Фа і ну Ра неў скую ды 

Рас ці сла ва Пля та ў па ста ноў цы 

«Да лей — ці шы ня...», са мо га Вы-

соц ка га ў ро лі Гам ле та...

Мой муж, да рэ чы, знеш не быў 

па доб ны на Ула дзі мі ра Вы соц-

ка га. Дач ка і ця пер, ка лі ба чыць 

ак цё ра па тэ ле ві за ры, ка жа: «На 

та ту на ша га па доб ны».

Па раз мер ка ван ні тра пі ла ў 

Гор кі. Пры сель гас ака дэ міі быў моц-

ны дом куль ту ры, але я, уся та кая 

ба гем ная, пра цяг ва ла мро іць пра вя-

лі кую сцэ ну. Як толь кі скон чы ла ся 

аба вяз ко вая ад пра цоў ка, па ста ві ла 

ма му пе рад фак там: «Еду ў Ле нін-

град». Яна не пя рэ чы ла. Ві даць та-

му, што ў нас там бы ло шмат рад ні. 

Два тыд ні я шу ка ла ра бо ту. Але не 

знай шла ні чо га акра мя мый шчы цы 

і змаз чы цы ко лаў у тра лей бус ным 

пар ку. Перш чым вяр нуц ца да до му, 

вы ра шы ла пра ве даць сва яч ку, якая 

жы ла ў Кі ры шах — гэ та га ра док у 

Ле нін град скай воб лас ці. Уве ча ры за 

вя чэ рай мне яе муж ка жа: «Ло ра, ну 

ты зай дзі да нас у ад дзел куль ту ры. 

Мо жа, там якая ра бо та ёсць». Так 

я ста ла за гад чы цай аў та клу ба. Ва-

зі ла лек цыі ды кан цэр ты па сё лах. 

Кі роў ца аў то бу са ў вы ні ку стаў ма ім 

му жам (усмі ха ец ца).

Мая цё тач ка — за слу жа ная 

ар тыст ка Бе ла ру сі Ган на Рыж-

ко ва — па пра сі ла мя не па кі нуць 

дзя во чае проз ві шча. У лю дзей 

твор чых пра фе сій так бы ло пры-

ня та. Муж жа мой быў ча ла век 

прос ты. Усе дзі ву да ва лі ся, як я 

звя за ла з ім свой лёс. Мне ж у той 

час па да ба лі ся лю дзі скла да ныя, 

твор чыя. І рап там хло пец з ху та-

ра, пі ша з па мыл ка мі... Я ж у ім 

су стрэ ла муж насць: шмат бы ло 

сі ту а цый, ка лі ён пра явіў ся бе, як 

са праўд ны муж чы на. З сы нам еге-

ра, я, га рад ская дзяў чы на, па зна ла 

зу сім не вя до мае да гэ туль жыц цё. 

На ла ся ра зам з ім не раз па ля ва-

ла ў за гон шчы ках. Ідзеш па сне зе 

ў ва лён ках, пра валь ва еш ся ледзь 

не па по яс... Эк зо ты ка.

Ка лі на ра дзіў ся сы нок, пры га-

да ла ўсе каз кі, якія ка лісь ці чу ла. 

Па чы наю рас каз ваць «жы лі-бы лі 

дзед і ба ба...», ма лы ім гнен на за ці-

хае. Дзі цят ка, якое яшчэ не ра зу мее 

слоў, слу хае ін та на цыю, яму ці ка ва, 

ку ды ты го ла сам за плы веш. Гля-

джу — і свяк роў са свёк рам пры ціх-

лі. Ні бы неш та ро бяць, а са мі, ад чу-

ваю, хоць і не ве да юць бе ла рус кай 

мо вы, так са ма ву шы на васт ры лі...

Мая цё тач ка ез дзі ла па ўсім 

Са вец кім Са ю зе і чы та ла са 

сцэ ны вер шы бе ла рус кіх паэ таў. 

У пры ват нас ці, гу мар ныя за мо вы 

Ні ла Гі ле ві ча. «Каб не лі заў так 

час та / Ён род на му на чаль ству / Ні 

на скі, ні пят кі, / Ні ля пу па склад кі, / 

...Ні спе ра ду за бя га ю чы, / Ні збо ку 

за гля да ю чы, / Ні зза ду да га ня ю чы, 

/ Ні зні зу пад паў за ючы...» (за мо-

ва ад пад ха лім ства). Паў сюд на на 

кан цэр тах бе ла рус кая мо ва з вус-

наў Ган ны Паў лаў ны ўспры ма ла ся 

на «ўра» і без пе ра кла ду. І ўсё гэ та 

най перш та му, што бы ла па-май-

стэр ску ін та на ва ная.

ПРА ПЯЦЬ АВЕ ЧАК, 
ПАРТ ФЕЛЬ, 
ЯК У ЖВА НЕЦ КА ГА, 
ДЫ АЛЕР ГІЧ НЫ НА СМАРК

Ад ной чы мне ўда ло ся за ва біць 

у свой аў та клуб Іга ра Ма ці еў ска га, 

фальк ла рыс та з Ле нін град ска га ін-

сты ту та тэ ат ра, му зы кі і кі но. Спа-

чат ку ён га дзі ны дзве рас каз ваў 

пра фальк лор. А по тым са свай го 

па цёр та га, як у Жва нец ка га, парт-

фе ля да стаў па сту хо ву ду дач ку і 

зай граў. Гэ та быў са праўд ны цуд, я 

прос та за п'я не ла ад гэ тых рас ка заў 

і гу каў... У той мо мант зра зу ме ла, 

на вош та лёс за слаў мя не ў Ле нін-

град скую воб ласць.

Не як док тар ска заў му жу: 

«У вас алер гіч ны на смарк. Вам 

трэ ба не ад клад на па мя няць клі-

мат». А ў Кі ры шах у той час быў 

бія хі міч ны за вод. Як на зло, і ў 

на ша га дзі ця ці па чаў ся на смарк. 

Не як ноч чу ля жым у лож ку, пра 

гэ та раз маў ля ем. Ка жу му жу: «То-

лік, а мо жа па еха лі ў Бе ла русь? 

А ён: «Па еха лі». Так мы апы ну лі ся 

ў Мі ха на ві чах. Праў да, на жаль, 

ня доў га ён пра жыў уда ле чы ні ад 

ра дзі мы.

У Мі ха на ві чах ад ну ды і дэ прэ-

сіі мя не вы ра та ваў фальк лор. 

Я па ча ла ез дзіць па ба буль ках, 

збі раць ста ра жыт ныя бе ла рус кія 

пес ні, гуль ні, каз кі. По тым мя не за-

пра сі лі пра ца ваць на тэ ле ба чан не. 

Гэ та быў фальк лор ны цыкл пра-

гра мы «Ка лы хан ка», пры све ча ны 

на род ным свя там. Раз на ме сяц я 

на дзя ва ла на род ны строй і рас каз-

ва ла дзет кам на нач каз кі і пад ан ні 

пра Мас ле ні цу, Са ра кі, Ку пал ле. 

Пер шая мая «Ка лы хан ка» бы ла 

ка ляд ная. «Ёсць, ёсць у Дзед кі 

пяць, пяць аве чак, шос ты бы чэ-

чак, кур ка-ра буш ка, са бач ка-бра-

хуш ка і Баб ка-ста руш ка. Дзед, о 

дзед! Па дай Ка ля ду!..» Як за раз 

па мя таю, рас каз ва ла та ды каз ку 

«Як воўк ка ля да ваў». (Цу доў на бы-

ло б за раз вяр нуць «Ка лы хан ку» 

ў та кім фар ма це. — Аўт.). А ча му 

і не! Але ні ко му гэ та ча мусь ці не 

пры хо дзіць у га ла ву.

Тая ка ляд ная «Ка лы хан ка» 

нат хні ла мя не на ства рэн не сва-

ёй «Ка лы хан кі». Да кан ца мас ле-

ніч на га тыд ня я ўжо са бра ла ў ся бе 

ў Мі ха на ві чах у пад' ез дзе пя цё ра 

дзя цей. Пер шай мы раз ву чы лі пес-

ню пра Мас ле ні цу: «У нас сён ня 

Мас ле ні ца. / Пры ля це ла лас та ві ца. / 

Се ла, упа ла на жэр дач ку. / Шча-

бя та ла вес тач ку...» Спя ва лі та-

ды яшчэ не вель мі чыс та. «Ні чо-

га, — ду ма ла, — трэ ба ж з не ча га 

па чы наць».

Ні ко лі не імк ну ла ся вы біц ца 

ў на чаль ства. Гэ та да ло мне маг-

чы масць за стац ца са бой. Каб я 

бы ла дзе-не будзь у ін шым мес цы, 

мя не б па спра ба ва лі пе ра ра біць, 

пры му сі лі ска каць пад чу жую дуд-

ку. А тут, у Мі ха на ві чах, як я бы-

ла дзі вам, так дзі вам і за ста ла ся. 

Мне га лоў нае, каб на род ная пес ня 

жы ла, каб не за ту хаў гэ ты агень-

чык. Ад чу ваю ад каз насць за гэ та 

пе рад людзь мі ды пе рад Бо гам. 

Я са бе аб ра ла гэ ты шлях, і боль-

ша га шчас ця мне не трэ ба.

Строі для «Ка лы хан кі» шыю 

са ма. У гэ тым так са ма ёсць мая 

сва бо да. Хо чац ца мне, на прык лад, 

вы шыць гэ ту квет ку, я яе вы шы-

ваю. Мы з «Ка лы хан кай» тры-

ма ем ся сты ліс ты кі ма гі лёў ска га 

кас цю ма. Ко лісь нас за пра сі лі на 

пра гра му «Крок». А нам не бы ло 

ча го на дзець. У цё тач кі ма ёй бы-

ла зна ё мая біб лі я тэ кар ка ў Кас-

цю ко віц кім ра ё не. Ка жа: «Ня хай 

пры яз джае твая пля мен ні ца, я ёй 

тут мі гам на збі раю кас цю маў». На 

на ступ ны дзень я ўжо бы ла ў Це-

ха ні чах. Ба буль кі ад ра зу ж мя не 

па зна лі, бо я ж ужо бы ла тэ ле вя-

ду чай, не каль кі «Ка лы ха нак» пра-

вя ла. Па да ста ва лі з куф раў свае 

най леп шыя строі. Праў да, праз 

коль кі год яны ў нас раз ва лі лі ся, 

бо і так бы лі ста рэнь кія, а яшчэ 

і мы іх па ста ян на мы лі ды пра са-

ва лі.

Шыць і вы шы ваць мя не на ву-

чы ла па трэ ба. Кла ла пе рад са бой 

тыя кас цю ко віц кія строі і рас шыф-

роў ва ла крой, вы шыў ку. Мы, лю дзі, 

ка лі толь кі за хо чам, ду жа мно га 

мо жам.

ПРА ДРЭН НЫ ЗРОК, 
БЕ ЛА РУС КА МОЎ НУЮ 
ЛІ ТУР ГІЮ 
ДЫ СТА РО ГА БАЦЬ КУ

Мой та та — са ма вуч ка. Іг раў на 

гі та ры, гар мо ні ку, ба я не, ман да лі-

не... Ра ней лю дзі, што трап ля ла ся 

пад ру ку, уся му ву чы лі ся. Па коль кі 

ў та ты быў дрэн ны зрок, яго за пра-

сі лі акам па ні я та рам у клуб не ві ду-

шчых. Ён ду жа хо ра ша спя ваў. Ка лі 

гос ці збя руц ца, ён ма му аб ды ме 

і за цяг не: «Я до вой ны спо кой но 

жил с же ной. / Мы оба с ней рабо-

тали прилежно. / Она бы ла всег да 

мила со мной. / И я к ней относился 

очень не жно...». Трэ ба за няц ца не-

як, ад на віць яго лю бі мыя пес ні.

У свя до мас ці ма іх «ка лы-

хан каў цаў» праз фальк лор за-

ся ля ец ца цэ лы кан ты нент — 

з гэ тых ко ней, якія па су цца ў по-

лі, з дзяўчат, якія клі чуць вяс ну ў 

сваё жыц цё... У на род ных пес нях 

столь кі муд рас ці! Яны да па ма га-

юць па жыц ці, ус клад ня юць ча ла-

ве ка, ро бяць яго не ад на мер ным. 

На за ня тках мы раз вуч ва ем так-

са ма бе ла рус кія гуль ні ды каз кі. 

Я це шу ся: ка лі ма лыя вы рас туць, 

ім бу дзе, што рас ка заць ды па ка-

заць сва ім дзе цям.

Даў ней быў та кі звы чай: як 

са ста рэ юць баць кі, то дзе ці вя-

зуць іх у глу хі лес ды і па кі да юць 

там... Адзін сын, каб яго не асу дзі лі 

су се дзі, сха ваў свай го ня мог ла га 

тат ку ў цём най ка мор цы. Ад ной чы 

зда ры ла ся ня шчас це: град усё жы-

та вы біў. Прый шоў сын да баць кі ў 

ка мор ку, бя дуе. А той яму: «Па куль 

я жы вы, без хле ба мы не за ста нём-

ся. У тым го дзе, ка лі мы гум но бу-

да ва лі, быў вель мі доб ры ўра джай. 

Дык я не ма ло ча ным жы там стра-

ху на крыў. Здзя ры яе, аб ма ла ці і 

мець меш на сен не». Сын так і зра-

біў. Прый шла зі ма. Ня ма ча го ес ці. 

Зноў ідзе сын да баць кі ў цём ную 

ка мор ку. «Вазь мі рыд лёў ку ды па-

ка пай ся ў ха це пад ла ваю, — ка жа 

ста ры. — Там я не ка лі, як быў яшчэ 

ма ла ды, за ка паў тро хі гро шай на 

чор ны дзень. Аб ра да ваў ся сын, 

вы ка паў баць ка вы гро шы і ку піў 

збож жа. Сам з сям' ёю хлеб есць ды 

яшчэ і су се дзям па зы чае. Вось яны 

і пы та юц ца ў яго: «Ад куль ты хлеб 

бя рэш?» Пры знаў ся сын: «Баць ка 

мя не кор міць». Пе ра ста лі з та го 

ча су сы ны баць коў у лес ва зіць, а 

па ча лі пад ста расць ша на ваць іх і 

да гля даць. Дык вось ра ней, ка лі 

якая бя да, усе па па ра ду іш лі да 

баць коў. Ця пер жа мо ладзь мо ліц-

ца на кам п'ю та ры ды бан ка ма ты. 

І ад гэ та га вель мі сум на.

Фальк ла рыст ка Але на Бо-

га не ва па да ры ла нам збор ні чак 

ду хоў ных вер шаў, за пі са ных у Іва-

наў скім і Жыт ка віц кім ра ё нах. Мы 

з дзець мі раз ву чы лі іх і спя ва ем 

у Мі ха на віц кай царк ве. Лю дзі, ка-

лі слу ха юць, не мо гуць стры маць 

слёз. А ня даў на нас па пра сі лі раз-

ву чыць лі тур гію на бе ла рус кай мо-

ве. Во сен ню пры ходзь це па слу хаць 

у мін скі са бор Пят ра і Паў ла.

Ні за вош та не пра мя няю вёс ку 

на го рад. Тут яшчэ, дзя куй бо гу, 

ёсць прос тыя лю дзі. Ёсць мае су-

сед кі, якія заў сё ды га во раць тое, 

што ду ма юць. Га рад скі ж ча ла век 

ты ся чу ра зоў па ду мае, што ска-

заць, і ска жа, тое, што трэ ба. А мне 

до ра га гэ та ад кры тасць, шчы расць. 

Ко ла яе ў су час ным све це, на жаль, 

зву жа ец ца. У Мі ха на ві чах яно па-

куль ёсць, і я, дзя куй бо гу, ма гу ў 

ім зна хо дзіц ца.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

БЛІЦ-АПЫ ТАН КА
— Ка лі б у вас бы ла та ту і роў ка, што б на ёй бы ло? За раз, на-

прык лад, ся род мо ла дзі па пу ляр ны бе ла рус кі ар на мент.

— Я та кія та ту і роў кі раб лю на сва іх фар ту хах, ка шу лях (усмі ха-
ец ца). Апош ні раз вы шы ла са бе ду бо выя ліс точ кі з жа лу доч ка мі, 
а Ка ці (спя вае ў «Ка лы хан цы». — Аўт.) — ку рач ку з пеў ні кам як 
сім вал сям'і.

— Мо жа, у вас ёсць ней кі та лент, пра які ма ла хто ве дае?

— Люб лю ра ман та ваць адзен не. Гэ та мне і ад па чы нак, і на строй. 
Праў да, апош нім ча сам у асноў ным вы шы ваю, бо цы ра ваць ця пе раш-
няе пус тая спра ва. Ка лі тая шкар пэт ка па ча ла рвац ца, то яе ні чым 
не ўра ту еш.

— Ці ка ва, а пра што ма рыць ка зач ні ца?

— Улет ку, ка лі мае «ка лы хан каў цы» раз' яз джа юц ца на ка ні ку лы і я 
ад лу ча на ад сва ёй асноў най спра вы, па чы наю ду маць пра каз ку. Што 
мне трэ ба па ехаць у Ма ла дзёж ны тэ атр эст ра ды і па ка заць ім сваю 
ка зач ную пра гра му. Ня ўжо гэ та ні ко му не трэ ба?» ...Жыц цё маё пра-
хо дзіць. Я ста рэю. Хоць для ка зач ні цы гэ та не страш на (смя ец ца).

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Калыханка 
ад спадарыні 
Рыжковай

«Баю, баю, Не сцер ка, а на 

ле та шэс цер ка. / Баю, баю, 

Пет ра чок, а на ле та сем да чок. 

/ Баю, баю, ма лое, а на ле та 

дру гое. / Ад но бу дзе ляль ка, 

а дру гое нянь ка. / Ад но бу дзем 

ка лы хаць, а дру гое за баў ляць. / 

Пой дзе мам ка ў асець і дру гое 

пры ня сець. / Баю, баю, Мі шань-

ка. Баю-баю ці хень ка. / Міш ка 

воч кі за кры вай і на На дзю не ўзі-

рай...» Апош нія два рад кі я на 

ха ду пры ду ма ла (усмі ха ец ца). 

Так ра ней і ра бі лі на шы ба бу лі, 

па ста ян на ім пра ві за ва лі.

«НІ ЗА ВОШ ТА НЕ ПРА МЯ НЯЮ «НІ ЗА ВОШ ТА НЕ ПРА МЯ НЯЮ 
ВЁС КУ НА ГО РАД»ВЁС КУ НА ГО РАД»


