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Вя до ма, што ўсё но-

вае — гэ та доб ра за бы тае 

ста рое. Але ёсць вы клю-

чэн ні з гэ та га рас паў сю-

джа на га пра ві ла. Ёсць 

ста рое, якое не ста но віц ца 

но вым, але за ста ец ца ак ту-

аль ным, бо ні ко лі не за бы-

ва ец ца, за хоў ва ец ца ка лі 

не ў на шай па мя ці, дык у 

пад свя до мас ці дак лад на. 

На прык лад, на род ныя звы-

чаі і тра ды цыі — тое, што 

на шы прод кі на пра ця гу 

ста год дзяў пра жы лі, вы-

зна чы лі на ўлас ным до све-

дзе як га лоў нае і жыц цё ва 

важ нае. Тое, ад га лос кі ча го 

мы і сён ня ба чым, чу ем, ад-

чу ва ем, ра зу ме ю чы ней кім 

шос тым па чуц цём, што яно 

нам, дзе цям ве ку га джэ-

таў і мар са хо даў, так са ма 

вель мі па трэб нае, каб быць 

у гар мо ніі з на ва коль ным 

све там і са мім са бой. Мы 

ўжо не ве да ем глы бін ных 

сэн саў ней кіх дзе ян няў, 

але ж імк нём ся ўсё зра біць 

пра віль на, каб гэ ту гар мо-

нію не па ру шыць.

На пра ця гу мно гіх га доў 

ра за брац ца ў сут нас ці на-

род ных звы ча яў чы та чам 

«Звяз ды» да па ма га лі да-

след чы кі на род най куль ту-

ры Ак са на Ка то віч і Ян ка 

Крук. Руб ры ка «Ра дзін-

нае», якую яны вя лі, бы ла 

свое асаб лі вай эн цык ла-

пе ды яй, да па мож ні кам і 

для тых, хто ве рыць у сі лу 

на род ных звы ча яў і аб ра-

даў, і для тых, хто прос та 

ці ка віц ца гэ тай ба га тай 

спад чы най і хо ча ве даць 

пра яе больш... Ідэя ад на-

віць гэ ту руб ры ку на ста-

рон ках га зе ты з'яў ля ла ся 

ўся кі раз пас ля су стрэ чы 

з пад піс чы ка мі: лю дзі ў 

роз ных ку точ ках Бе ла ру сі 

з удзяч нас цю яе згад ва лі і 

пра сі лі пра цяг нуць.

А дня мі згад ка пра «Ра-

дзін нае» прый шла з італь-

ян ска га Ту ры на. Там на 

фес ты ва лі тра ды цый най 

ежы ўдзель ні ча ла і да во лі 

прад стаў ні чая бе ла рус кая 

дэ ле га цыя. Дык вось, гэ-

тыя лю дзі з роз ных рэ гі ё наў 

на шай кра і ны, якія ру пяц ца 

аб за ха ван ні на цы я наль най 

кух ні і куль ту ры хар ча ван ня, 

са браў шы ся ра зам пад час 

фес ты ва лю ў да лё кай Іта ліі, 

ве да е це, пра што га ва ры-

лі? Пра руб ры ку «Ра дзін-

нае», якую ка лісь ці чы та лі 

ў «Звяз дзе»!

Да ве даў шы ся пра гэ та, 

мы цвёр да вы ра шы лі: «Ра-

дзін на му» на ста рон ках 

«Звяз ды» быць. З аў та ра мі 

руб ры кі мы за раз аб мяр коў-

ва ем яе но вы фар мат. Адзі-

нае мож на ска заць дак лад-

на: наз ву па кі да ем тую ж. 

Бо гэ та як раз той вы па дак, 

ка лі но вае — гэ та не за бы-

тае і заўж ды ак ту аль нае 

ста рое.

А пуб лі ка цыі з'я вяц ца ў 

хут кім ча се. Са чы це за га-

зе тай — бу дзе ці ка ва!

Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!

РА ДЗІН НАЕ. 
ТОЕ, ШТО 
ЗАЎЖ ДЫ 
ПО БАЧ

Ба ла ла еч ны драйв
Хлоп чы кам Рус лан Але га віч на-

вед ваў му зы каль ную шко лу. Тра піў у 

ар кестр на род ных ін стру мен таў, дзе 

яму да ру чы лі ба ла лай ку: «І вось не 

па ве ры це, ка лі па чаў іг раць, ад чуў, 

як ця пер ка жуць, драйв».

А по тым прый шла лю боў (і не 

толь кі да му зы кі). Пас ля шко лы Рус-

лан Ма ка рэ віч па сту піў у Бе ла рус кі 

ін сты тут ме ха ні за цыі сель скай гас-

па дар кі (ця пер БДА ТУ). Там іг раў у 

ар кест ры, якім кі ра ва ла сту дэнт ка 

кан сер ва то рыі Ак са на. У бу ду чым 

гэ тая дзяў чы на ста ла жон кай Рус-

ла на Але га ві ча.

— У Ак са ны бы ла ба ла лай ка 

руч ной ра бо ты вя до ма га ра сій ска-

га май стра. Ка лі ўзні ка лі па лом кі, 

трэ ба бы ло ехаць у Маск ву да гэ та-

га спе цы я ліс та. За даў ся пы тан нем, 

ча му ў нас ня ма пра фе сі я на лаў та го ж 

уз роў ню? У той час я ўжо быў

ін жы не рам, на ват ас пі ран ту ру скон-

чыў. Па ду маў: ня ўжо не зма гу ра за-

брац ца, — ус па мі нае май стар.

Па чаў шу каць лі та ра ту ру — знай-

шоў у Ле нін скай біб лі я тэ цы не каль кі 

ма тэ ры я лаў у ча со пі сах. У яго ра бо-

чым ка бі не це і сён ня заў сё ды пад 

ру кой ар ты кул са вец ка га авія кан-

струк та ра Мар ка Куп фе ра «Сло ва 

пра ба ла лай ку» з ча со пі са «На ука 

и жизнь» 1986 го да:

— Там сціс ла на пі са на ўсё, пра 

што я ха цеў да ве дац ца. Аў тар сам 

рэ стаў ра ваў ста ра жыт ныя ба ла лай-

кі. Гэ та бы ло яго хо бі. Так са ма Куп-

фер за ма ля ваў, як што ўстро е на. 

Па сут нас ці, ён пра вёў ве лі зар ную 

да след чую ра бо ту і ства рыў збор-

ны воб раз ба ла лай кі, якую на зваў 

«Маск віч ка». Гэ ты ін стру мент па-

кла дзе ны ў асно ву ма іх вы ра баў.

Праз зна ё мых му зы кан таў Рус-

лан Ма ка рэ віч знай шоў тэ ле фон аў-

та ра і на пра сіў ся на су стрэ чу, якая 

па кла ла старт яго пра цы. Май стэр-

няй бы ла кух ня. Пер шы ін стру мент 

зра біў у 1992 го дзе. Пра ца ваў над 

ім цэ лы год. Па пры клад ных пад лі-

ках за гэ ты час Рус лан Ма ка рэ віч 

ад ра ман та ваў і ства рыў ужо 60 до м-

раў і ба ла ла ек:

— Ра біў два-тры ін стру мен ты ў 

год. Больш не за каз ва лі. Мно гія не 

ве да лі, што дзесь ці ў Пін ску ёсць 

дзі вак, які ро біць ба ла лай кі.

Сак рэ ты 
май стэр ства

Са мы скла да ны этап у ра бо це 

над му зыч ны мі ін стру мен та мі — па-

да браць ма тэ ры ял. У вы пад ку ба ла-

лай кі — дрэ ва. Тра ды цый ны мі бы лі 

клён, ел ка, кедр.

— А мне па да ба ец ца дрэ ва пад ук. 

Па сту каў па яло вай до шчач цы — 

ня дрэн ны гук, па сту каў па па лі сан-

дры — так са ма ці ка вы. Спра ба-

ваў арэх, ясень. Ка лі па сту каў па 

пад уку, вы ра шыў, што з яго трэ-

ба ра біць кор пус. На мой по гляд, з 

гэ та га ма тэ ры я лу атрым лі ва юц ца 

вы дат ныя ін стру мен ты, — дзе ліц ца 

та ле на ві ты пін чук.

За эк за тыч най драў ні най ча сам 

пры хо дзіц ца ез дзіць і за мя жу. Най-

леп шы ма тэ ры ял для ін стру мен таў 

з дрэў, якія рас туць па воль на, на 

поў на чы ці ў га рах.

Але га лоў ная асаб лі васць гэ та га 

эта пу ў тым, што драў ні на пой дзе 

ў спра ву не ад ра зу. Па рэ за ная на 

тон кія до шчач кі, яна па він на «вы-

тры мац ца» мі ні мум пяць-шэсць га-

доў, а то і ўсе 10—12:

— Гэ та па доб на да спра вы ві на-

ро баў. Вя до мыя вы твор цы боч кі з 

на по ямі за коп ва юць. І чым больш 

ві но за хоў ва ец ца, тым леп шай яно 

якас ці. Тое ж са мае і з дрэ вам. Ад 

не ка то рых май строў я чуў, што за-

па сы драў ні ны за ста лі ся ў іх у спад -

чы ну — з вы трым кай 50 га доў. 

У мя не, вядома, та кіх маг чы мас цяў 

не бы ло, 10—12 га доў — ужо доб-

 ра. Але ёсць ма тэ ры ял, які за хоў ва-

ец ца амаль чвэрць ста год дзя.

Ба ла лай ка скла да ец ца пры клад-

на са 100 дэ та ляў. Асноў ныя эле-

мен ты, акра мя струн, — гэ та кор-

пус, грыф (руч ка) і дэ ка (плос кая 

част ка кор пу са), якая фар мі руе гук. 

Для дэ кі вы дат на па ды хо дзіць ма тэ-

ры ял вен ге, па лі сандр. Свае хіт ры кі 

ёсць у кож на га эле мен та ба ла лай кі. 

На прык лад, грыф бы вае скле е ны з 

не каль кіх час так. Унут ры змя шча-

ец ца спе цы яль ная сцяж ка — ан кер-

ны болт, які не дае гнуц ца руч цы 

пад на ця жэн нем струн.

Рус лан Але га віч ства рае ін стру-

мен ты для пра фе сі я на лаў і вуч няў 

му зыч ных уста ноў аду ка цыі. На 

ад ну ба ла лай ку акра мя драў ні ны 

ідуць кі ла гра мы цяр пен ня, мет ры 

ста ран нас ці, част ка ду шы аў та ра і... 

30 дзён. Ацэнь вае май стар кар пат-

лі вую руч ную пра цу над пра фе сій-

ным ін стру мен там у 2000 бе ла рус кіх 

руб лёў. Ба ла лай кі пра сцей шыя, з 

тан ней шых ма тэ ры я лаў (але не з

мен шай лю боўю) каш ту юць у два 

ра зы менш. По пыт на ін ды ві ду аль-

ныя ба ла лай кі і до мры ў Рус ла на 

Ма ка рэ ві ча не вя лі кі. Больш за па-

тра ба ва ны ра монт ін стру мен таў.

— Ра ней, ка лі быў ма ла дзей шы, 

ез дзіў па му зыч ных шко лах, прэ-

зен та ваў свае ін стру мен ты. Ця пер 

ні дзе рэ кла му не даю, але му зы-

кан ты мя не ве да юць, — ад зна чае 

май стар і рас каз вае аб прын цыпе 

са ра фан на га ра дыё. — Вы ка наў цы 

су стра ка юц ца на кон кур сах. Пы та-

юц ца, у ка го чый ін стру мент? Так і 

да вед ва юц ца, што ў Пін ску ёсць та-

кі май стар. Да па ма га юць і са цы яль-

ныя сет кі. Хтось ці вы клад вае там 

ка ця нят, фо та з па ез дак, па хо даў 

на шаш лы кі, а я — свае му зыч ныя 

ін стру мен ты.

«За та бой — шко ла»
Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік 

су пра цоў ні чае з ад дзе ла мі куль ту-

ры вы кан ка маў Брэсц кай, Гро дзен-

скай, Мін скай аб лас цей. Та му, ка лі 

ўзнік ла не аб ход насць прад ста віць 

на пра цоў кі, звяр ну лі ся да Рус ла на 

Але га ві ча. Ён ад ра зу зга дзіў ся пра-

вес ці прэ зен та цыю. Прай шоў час і 

пра па но ву ўдак лад ні лі — вы стаў ка 

з удзе лам Прэ зі дэн та.

Су стрэ ча прай шла плён на. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка вы со ка аца ніў пра-

цу Рус ла на Ма ка рэ ві ча, да ру чыў 

да па маг чы май стру і ад зна чыў: «За 

та бой — шко ла. Па куль ты адзін, але 

ў ця бе па він на быць больш па моч-

ні каў». Гэ тым за раз і за кла по ча ны 

Рус лан Але га віч. Адзі ны да рад ца па-

куль толь кі сяб ра, гі тар ны май стар.

Пы таюся: «Дзе бу дзе це шу каць 

зме ну?»

— За да ча ня прос тая, але ідэі 

ёсць. Я пра цую вы клад чы кам у Пін-

скім ін дуст ры яль на-пе да га гіч ным 

ка ле джы. У нас ёсць кі ру нак па пад-

рых тоў цы спе цы я ліс таў дрэ ва ап ра-

цоў кі. Там да юць асно вы, якія не аб-

ход ныя для ма ёй ра бо ты, — мяр куе 

Рус лан Але га віч. — Мне за ста ец ца 

знай сці не каль кі сту дэн таў, якім бу-

дзе ці ка ва ства раць му зыч ныя ін-

стру мен ты.

І гэ та асноў нае па тра ба ван не да 

вуч няў. Але не абы сці ся, як ка жа май-

стар, без звы чай най ча ла веч нас ці і 

лю бо ві да му зы кі. Ме на ві та яны да па-

мо гуць раз гле дзець ад на дум цаў.

— Ад ной чы на пе ра пын ку за ўва-

жыў хлоп ца ў на вуш ні ках. Па ці ка-

віў ся, што слу хае? Ака за ла ся, яму 

па да ба ец ца тая му зы ка, што і мне 

10—15 га доў та му. Я пры гле дзеў-

ся да яго больш уваж лі ва, ака заў ся 

вель мі ці ка вым ча ла ве кам і май-

страм на ўсе ру кі — і з элект ро ні кай, 

і з элект ры кай спраў ля ец ца. На му-

зы ку, тан цы хо дзіць. Та кіх лю дзей 

мне трэ ба шу каць.

— Прэ зі дэнт ад зна чыў, што за 

ва мі шко ла. Ад чу ва е це знач насць 

сва ёй пра цы?

— Та кія вы со кія сло вы да мя не 

ў га ла ву яшчэ не пры хо дзі лі. Так, я 

адзін з пер шых, хто ў на шай кра і не 

па чаў май стра ваць ба ла лай кі і 

до мры. Быў пры ем на здзіў ле ны, што

на маю дзей насць звяр ну лі ўва гу. 

Гэ та пры знан не ма іх сціп лых за слуг. 

Бы ло скла да на: вы хоў ваў два іх дзя-

цей, пра ца ваў, але заў сё ды зна хо-

дзіў час для сва ёй спра вы.

У год май стар мо жа вы ра біць да 

20 до мраў і ба ла ла ек. Каб ства рыць 

больш, трэ ба асна шчэн не, пло шчы. 

Да ру чэн не да па маг чы з гэ тым пра-

гу ча ла ад Прэ зі дэн та.

— З пло шчай хут ка вы ра шыц ца 

пы тан не. Пра май стэр ню сваю мы 

з та ва ры шам ужо раз маў ля лі. Важ-

на, каб там мож на бы ло за хоў ваць 

ін стру мен ты для ра мон ту. Па трэб-

ны аб ста ля ван не і па мяш кан не для 

пыль най ра бо ты, дзе бу дзем пі ла-

ваць, габ ля ваць, па кой для збор-

кі, афар боў кі ін стру мен таў. Трэ ба 

кант ра ля ваць тэм пе ра ту ру, віль гот-

насць у май стэр ні — яны ўплы ва-

юць на якас ці вы ра баў, — рас каз-

вае Рус лан Але га віч.

На пер шым эта пе май стры пла-

ну юць па вя лі чыць вы твор часць да 

30 ін стру мен таў. Ка лі з'я вяц ца ўмо-

вы, вый дуць і на 50, ка лі бу дзе по пыт.

Асаб лі васць кож на га ін стру мен-

та ў тым, што свае маг чы мас ці і не-

паў тор нае гу чан не ён атрым лі вае 

толь кі праз час. Ба ла лай ка так са ма 

не ад ра зу «рас кры ва ец ца».

— Ін стру мент лепш па чы нае гу-

чаць, ка лі яго абы гра юць. Каб дрэ ва 

«зай гра ла», спат рэ біц ца ад шас ці 

ме ся цаў да го да. Вель мі не бяс печ-

на вы но сіць ін стру мент у та кі час 

на ву лі цу, з-за пе ра па даў тэм пе ра-

ту ры. Ка лі па ста яць на пры пын ку 

ў ча кан ні аў то бу са, унут ры вы ра бу 

мо жа з'я віц ца віль гаць.

— А як дзе цям іх у му зыч ную 

шко лу на сіць?

— Гэ та звы чай ная праб ле ма для 

му зы кан таў. Та му ін стру мен ты і па-

тра бу юць тэх ніч на га аб слу гоў ван ня, 

ра мон ту.

Два Ма ка рэ ві чы
Та ле на ві ты ча ла век — та ле на ві-

ты ва ўсім. Рус лан Ма ка рэ віч — па-

цвяр джэн не вы слоўя. Ён заў зя ты 

ры бак і ча ла век з му зыч ным гус-

там.

Ся род лю бі мых вы ка наў-

цаў — кла сі кі ро ка «Smоkіе», «Thе 

Bеаtlеs», «Lеd Zерреlіn».

— У са вец кія ча сы іх за пі сы да -

ста ва лі ся з вя лі кай цяж кас цю. 

Я пра ца ваў ін жы не рам, мой за ро бак 

быў 113 руб лёў. Фір мо выя плас цін-

 кі з за меж жа каш та ва лі ад 25 да 

40 руб лёў, та му да зво ліць іх са бе маг лі 

ня мно гія. Але ў той час ужо з'я ві лі ся 

маг ні та фо ны і мож на бы ло пе ра піс-

ваць ка се ты. Ка лі ўпер шы ню па чуў

«Dеер Рurрlе», у мя не быў шок! Та кая 

не па доб ная му зы ка чап ля ла. Ад зна-

чу аль бом 1971 го да «Dеер Рurрlе іn 

Rосk» — вір ту оз нае со ла на гі та ры і 

ва кал. Ад лю бі май кам па зі цыі «Сhіld 

іn Tіmе» — му раш кі па спі не бег лі, — 

на сталь гі руе Рус лан Але га віч.

І ка неш не, 1980-я га ды, як без 

«Машины времени»!

— Па мя таю, як па еха лі на буль-

бу, хлоп цы ўзды ха лі: «Якая пес ня 

«Свеч ка»! Да вай па слу ха ем». Пы-

таю: «А хто там іг рае?» Ад каз: «Анд-

 рэй Ма ка рэ віч!» Не мо жа быць! 

А ка лі я фо та зды мак уба чыў — 

ледзь са сме ху не зва ліў ся. У мя-

не, пер ша курс ні ка, бы ла та кая ж 

пры чос ка! І па доб ныя мы, як дзве 

кроп лі ва ды. Па ду маў, што гэ та ней-

кі знак, — ус па мі нае май стар.

На по гляд Рус ла на Ма ка рэ ві ча, 

гэ тыя пес ні — на ста год дзі: «А ця-

пер мо ладзь спа жы вае «му зыч ны 

фаст фуд».

Яшчэ ад но хо бі — ры бал ка. Рус-

лан Ма ка рэ віч з дзя цін ства са ма-

стой на май стра ваў ву дач кі і блеш ні. 

Аса ло да та ко га ад па чын ку не толь кі 

на ла віць ры бы, але і па лю ба вац ца 

края ві да мі.

— На Па лес сі шмат рэк і азёр. 

Гэ та мая ма лая ра дзі ма. Я тут вы-

рас. Не маг чы ма на ра дзіц ца ў та кім 

мес цы і не лю біць пры ро ду.

Рус лан Ма ка рэ віч пры зна ец ца, 

што му зы ка не прос та яму па да-

ба ец ца, а па трэб на кож ны дзень, 

гэ та яго ду хоў ны хлеб. І да та го ж — 

спра ва ўся го жыц ця.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

Спра ва жыц цяСпра ва жыц ця

СЛУ ХАЦЬ МУ ЗЫ КУ ДУ ШЫ
Адзі ны ў кра і не май стар ба ла ла ек і до мраў пра су стрэ чу з Прэ зі дэн там, ры бал ку і «Dеер Рurрlе»

Рус лан МА КА РЭ ВІЧ са сва і мі вы ра ба мі.

У пра стор най за ле комп лек су «Ра мо нак» ха лад на ва та, але не ад 

гэ та га дры жы кі ў пін ска га май стра му зыч ных ін стру мен таў Рус ла на 

МА КА РЭ ВІ ЧА. Ён тро хі хва лю ец ца, і не дзіў на — не кож ны ж дзень 

бы вае су стрэ ча з Прэ зі дэн там! Ка лі кі раў ніц тва ка ле джа, дзе ён 

пра цуе, аб вяс ці ла аб за пра шэн ні на вы стаў ку для кі раў ні ка дзяр-

жа вы, не па ве рыў: «Жар ту е це?»

І вось, па зна ё міў шы ся з Рус ла нам ме на ві та пад час гэ тай су стрэ-

чы, я на кі ра ва ла ся ў яго род ны Пінск, каб больш да ве дац ца пра 

спра ву яго жыц ця.


