
11

Ця пер у го ра дзе 
пра жы вае больш 
за трыс та ча ла век 
цы ган скай 
на цы я наль нас ці. Ся род 
іх мож на вы лу чыць 
сям'ю Ба зы ле ві чаў. 
Не ка лі іх дзед быў 
цы ган скім ба ро нам. 
Яго лі чы лі муд рым 
і спра вяд лі вым, а сям'я 
ка рыс та ла ся за слу жа ным 
аў та ры тэ там. Па ва жа лі 
ў Га рад ку і сы ноў дзе да. 
А ця пер эс та фе ту 
пад ха пі лі ўну кі. Ся род 
іх — Рус лан БА ЗЫ ЛЕ ВІЧ, 
кі раў нік ама тар ска га 
аб' яд нан ня «Рыт мы 
Ра мэн», якое ўжо дру гі 
год іс нуе пры мяс цо вым 
До ме куль ту ры.

Усе бра ты і сёст ры Рус ла на 
атры ма лі аду ка цыю, пра цу юць у 
роз ных га лі нах на род най гас па-
дар кі. Сам жа Рус лан Мі ка ла е віч, 
па вод ле слоў ды рэк та ра До ма 
куль ту ры Мі ха і ла ШЫ КУН ЦА, 
му зы кант-са ма вуч ка рэд ка га та-
лен ту. Мо жа іг раць прак тыч на на 
лю бым ін стру мен це, ва ло дае цу-
доў ным слы хам і па чуц цём рыт-
му.

А гіс то рыя ства рэн ня гэ та га 
ан самб ля асаб лі вая. Да яе мае 
да чы нен не на ват… ра ён ная 
пра ку ра ту ра. Не каль кі га доў 
та му ў Да выд-Га рад ку па час ці-

лі ся вы пад кі пра ва па ру шэн няў 
з удзе лам прад стаў ні коў цы ган-
скай ды яс па ры. З гэ тай на го ды 
тут пра хо дзі лі роз ныя на ра ды, 
вы яз ныя па ся джэн ні. Пра ку ра-
ту ра па рэ ка мен да ва ла больш 
пры цяг ваць цы ган скае на сель-
ніц тва, асаб лі ва мо ладзь, да 
гра мад ска га жыц ця. Вось ды-
рэк тар ДК і вы ра шыў па спра ба-
ваць ства рыць цы ган скі ка лек-
тыў мас тац кай са ма дзей нас ці. 
Тым больш што Рус ла на даў но 
і доб ра ве даў, чуў, як вы дат на 
спя ва юць яго сва я кі і су пля мен-
ні кі. Што на зы ва ец ца, кі ну лі кліч, 
на які ад гук ну ла ся 12 дзя цей і 
пад лет каў ва ўзрос це ад ся мі 
да 16 га доў. На ват не каль кі так 
зва ных «цяж кіх» пад лет каў уда-
ло ся пры цяг нуць да за ня ткаў 
са ма дзей нас цю. Праў да, яны не 
ад роз ні ва юц ца дыс цып лі най у 
на вед ван ні рэ пе ты цый, але ва-
каль ныя здоль нас ці, не су мнен-
на, ма юць.

Ці ка він кай ан самб ля выра-
шы лі зра біць цы ган скую куль-
ту ру — тое, што не вель мі доб ра 
вы ву ча на і апі са на. Звяр ну лі ся 
да фальк ло ру, за пі са лі пес ні-
ўспа мі ны ба буль. Знай шло ся 
шмат ці ка ва га. На прык лад «Ско-

кі на круг». На лю бым вя сел лі, 
хрыс ці нах, на ват на ва сел лі ў цы-
ган скай кам па ніі да гэ та га ча су 
ёсць свое асаб лі вае спа бор ніц-
тва па тан цах па між хлоп ца мі і 
дзяў ча та мі, муж чы на мі і жан чы-
на мі: хто ка го пе ра ска ча. Гэ та 
свай го ро ду аб ра да вы та нец. 
Яго і па ка за лі «Рыт мы Ра мэн» 
на аб лас ным кон кур се-агля дзе, 
які пра хо дзіў у Ма ла ры це. Ві да-
воч на, жу ры ну мар спа да баў ся, 
ка лі аб' яд нан не за пра сі лі на свя-
та ў Грод на.

— Уклю чэн не ў спіс вы сту поў-
цаў на Рэс пуб лі кан скім фес ты ва-
лі на цы я наль ных куль тур ста ла 
па дзе яй для на ша га зу сім ма ла-
до га ка лек ты ву, — ска заў Рус лан 
Ба зы ле віч. — І вя до ма, гэ та ста не 
вя лі кім сты му лам для дзя цей, 
каб удас ка наль ваць пе сен нае і 
тан ца валь нае май стэр ства. Усе 
рых ту юц ца, усе хва лю юц ца, але 
спа дзя юц ца па ка заць сваё мас-
тац тва на ўзроў ні.

Як за ўва жыў Рус лан Мі ка ла е-
віч, на ват вы ступ лен не на аб лас-
ным агля дзе бы ло са мо па са бе 
вы со кай ад зна кай па чат коў цам. 
Асаб лі ва не спа дзя ва лі ся, што 
іх аб' явяць да стой ны мі ўдзе лу ў 
гро дзен скім фэс це. А ка лі гэ та 

зда ры ла ся, най перш вы ра шы лі 
спра віць доб рыя кас цю мы. Кі раў-
нік ан самб ля, ды рэк тар ДК спа-
чат ку па пра сі лі ба буль да стаць 
свае строі з ку фэр каў, за тым за-
се лі ў ін тэр нэ це ў по шу ках ідэй і, 
на рэш це, вы да лі эс кі зы кас цю маў 
для «рыт маў цаў». За каз узя ла ся 
па шыць Пін ская фаб ры ка мас-
тац кіх вы ра баў. Гро шы вы дзе ліў 
Сто лін скі ад дзел куль ту ры. І за 
тры дні да фес ты ва лю ар тыс там 
уда ло ся пры ме раць но вае кан-
цэрт нае адзен не.

Рэ пе ты цыі пра хо дзяць кож-
ны дзень. У ан самб лі вы сту пае 
ма лод шая дач ка Рус ла на Мі ка-
ла е ві ча, а так са ма дзе ці бліз кіх 
і да лё кіх сва я коў. За юных ар-
тыс таў у Да выд-Га рад ку бу дзе 
перажываць шмат лі кая рад ня, 
су се дзі, зна ё мыя. Гэ та ж пер шыя 
іх са праўд ныя гаст ро лі.

Хоць до свед вы ступ лен ня на 
сцэ не пе рад вя лі кай коль кас цю 
гле да чоў «Рыт мы» ма юць. У Між-
на род ны дзень цы га ноў 8 кра са-
ві ка ў Да выд-Га рад ку прай шоў 
вя лі кі кан цэрт. Бы ло шмат гас-
цей. «Рыт мы Ра мэн» пуб лі ка 
ўспры ня ла з вя лі кай цеп лы нёй.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Сто лін скі ра ён.
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 Ар мэн Сар да раў, док тар 
ар хі тэк ту ры, дэ кан ар хі тэк-
тур на га фа куль тэ та Бе ла-
рус ка га на цы я наль на га тэх-
ніч на га ўні вер сі тэ та, аў тар 
вя до мых у на шай кра і не ар-
хі тэк тур ных пра ек таў і за бу-
доў, на ра дзіў ся ў Ар ме ніі, але 
свой чар го вы фо та аль бом ён 
пры свя ціў ме на ві та Бе ла ру сі і 
на зваў вы дан не ні бы яе са мы 
ад да ны сын — «Ма ці-зям ля». 
Мно гіх, хто ўжо па спеў па гар-
таць гэ тае вы дан не, ура зі лі і 
ўсхва ля ва лі мас тац кія фо та-
тво ры і пры го жыя вер ша ва-
ныя пры знан ні паэ та На ву ма 
Галь пя ро ві ча.

Гэ ты фо та аль бом зу сім 
ня даў на па ба чыў свет у ста-
ліч ным вы да вец тве «Па чат-
ко вая шко ла». У ім зме шча-
ны не каль кі дзя сят каў ка-
ля ро вых фо та здым каў, якія 
ад люст роў ва юць па та ем ныя 
ку точ кі на шай ма тух ны-зям лі 
ў роз ныя поры го да, дзіў ныя 
фор мы і ста ны гле бы, ва ды, 
ка мя нёў, рас лін, сне гу, со-
неч на га свят ла. Да стат ко ва 
пе ра гар нуць не каль кі ста ро-
нак, каб ад чуць са праўд нае 
сы на ва за хап лен не ве ліч-
най і ў той жа час над звы чай 
прос тай пры ро дай Бе ла ру-
сі. Так са ма ад чуць і тры во-
гу аў та ра за сён няш ні стан 
эка ло гіі. Гэ та ўжо трэ ці фо-
та аль бом Сар да ра ва, на які 
фо та мас та ка на тхні ла ме на-

ві та пры га жосць яго дру гой 
ра дзі мы — Бе ла ру сі.

…Жоў тая ло таць на фо не 
ха лод най ва ды свін цо ва га 
ко ле ру. Ус ход ні ма тыў у ар-
хі тэк ту ры азёр на га ча ро та-

ва га ад люст ра ван ня, бе лае 
ко ла апош ня га дзьму хаў ца 
вяс ны, зор ка ляс ной квет-
кі ся род гус той зе ля ні ны… 
Зда ец ца, звы чай ныя фраг-
мен ты пры ро ды, зра зу ме лыя 
кож на му. Яны ўзя лі ў па лон 
фо та мас та ка, за ха пі лі сва-
ёй кам па зі цы яй, ко ле ра мі, 
свят лом, пры му сі лі мак сі-
маль на на блі зіц ца да зям лі. 
Ад мет насць фо та аль бо ма 
як раз у тым, што, раз гля да-
ю чы іх, гля дач ні бы та ад дае 
свой па клон ма тух не-зям лі. 

І яшчэ ў тым, што на-
тхнё ныя рад кі паэ та 
На ву ма Галь пя ро ві ча 
ста лі ла гіч ным пра ця-
гам гэ тых ня спеш ных 

фо та апо ве даў. А маг чы ма, і 
іх па чат кам.

На вум Галь пя ро віч на зваў 
Сар да ра ва «са мым бе ла рус-
кім ар мя ні нам». І не толь кі 
за гэ ты пра нік нё ны лю боўю 
да на шай зям лі фо та аль бом. 
А так са ма за шмат га до вую 
пра цу ў га лі не ар хі тэк ту ры, 
за плён ную дзей насць у та-
ва рыст ве бе ла рус ка-ар мян-
ска га сяб роў ства. І за бе ла-
рус кую мо ву, якой Сар да раў 
вы ключ на ва ло дае і па каз вае 
прык лад усім нам, як трэ ба 

год на ста віц ца да куль ту ры 
кра і ны, у якой жы веш. Гэ-
тае стаў лен не, па пры знан ні 
паэ та, пад штурх ну ла да су-
пра цоў ніц тва над аль бо мам 
«Ма ці-зям ля». І на пі са ла ся:

«…І ці ха за зві ніць стру на —
Ты толь кі паль ца мі кра ні —
І свет ла ад гук нец ца ў нас 
Свет чыс ці ні і да бры ні».

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Ся род лю бі мых святаў, да якіх 
цы га ны рых ту юц ца за га дзя 
і ста ран на, — Вя лік дзень 
і Ка ля ды. Звы чай на ма лод шыя 
пры хо дзяць у гос ці да ста рэй шых, 
збі ра юц ца ўсёй вя лі кай сям' ёй. 
Аба вяз ко ва ад зна ча ец ца Ра даў ні ца. 
З гра ма дзян скіх святаў ад зна ча юц ца 
Но вы год, 8 Са ка ві ка і асаб лі ва 
Дзень Пе ра мо гі, бо ў час вай ны 
цы ган скі на род вель мі па цяр пеў 
ад ге на цы ду.
Ра ней цы ган скія дзяў ча ты вы хо дзі лі 
за муж у 14, і ў 12 га доў, ця пер 
у асноў ным у 17-18, ха ця бы ва юць 
і вы клю чэн ні. У ра ней шыя ча сы не 
пры ня та бы ло пы тац ца ў дзя цей 
на конт шлю бу. Пры хо дзіў час, 
баць кі вы бі ра лі сы ну ня вес ту, 
да маў ля лі ся з яе баць ка мі і ла дзі лі 
вя сел ле. У апош нія дзе ся ці год дзі 
сі ту а цыя кры ху змя ні ла ся. 
Па вод ле слоў цы га ноў, сён ня 
ў Бе ла ру сі толь кі ка ля 40% шлю баў 
ад бы ва юц ца па ра шэн ні баць коў, 
без улі ку мер ка ван ня дзя цей. 
Але зго да баць коў пры ўступ лен ні 
ў шлюб аба вяз ко вая.
Пры вы ба ры ня вес ты ці жа ні ха 
вя лі кую ро лю ады гры вае 
рэ пу та цыя сям'і ў гра мад стве, 
пры чым у пер шую чар гу ўліч ва ец ца 
ма раль ны бок і толь кі по тым — 
даб ра быт.

СВЕТ ЧЫС ЦІ НІ І ДА БРЫ НІ…
БЕ ЛА РУС КАЯ ПРЫ РО ДА ВА ЧЫ МА АР ХІ ТЭК ТА РА-АР МЯ НІ НА

У рыт мах Ра мэн 
За ад рэ зак ча су, боль шы за паў ста год дзя,
яны тры ва ла асе лі ў Да выд-Га рад ку, аб за вя лі ся жыл лём 
і амаль што за бы лі ся пра ка ча вое жыц цё сва іх прод каў 

Па эт На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ і ар хі тэк тар Ар мэн САР ДА РАЎ 
з но вым вы дан нем.

Прырода ў альбоме Армэна САРДАРАВА — пяшчотная і трапяткая.

Вок лад ка фо та аль бо ма.

Ка лі ўзнёс лы мі па чуц ця мі пра сваю Ра дзі му дзе ляц ца 
мас та кі, лі та ра та ры, му зы кан ты, гэ та заў сё ды вы клі кае 
за хап лен не, па чуц цё го на ру. Ка лі шчы рае пры знан не 
пра тваю ра дзі му ідзе з ду шы ча ла ве ка ін шай на цы я-
наль нас ці і ін шай пра фе сіі — гэ та ўраж вае і пры му шае 
больш за дум вац ца, хва ля вац ца, ра да вац ца. Ра да вац ца 
но вым ад крыц цям, за дум вац ца над веч ны мі іс ці на мі, 
хва ля вац ца і пе ра жы ваць ра зам з аў та рам.

У на шай кра і не 
вы хо дзяць га зе ты на 
ўкра ін скай, поль скай, 
лі тоў скай мо вах. 
Аб' яд нан ні гра ма дзян 
яў рэй скай, ня мец кай, 
та тар скай, цы ган скай 
на цы я наль нас цяў 
вы да юць бю ле тэ ні, 
га зе ты і ча со пі сы 
на бе ла рус кай 
і рус кай мо вах.

Кі раў ніц тва на шай кра і ны на дае шмат ува гі пы тан ням раз віц ця ўсіх на цы я наль на-куль тур ных су поль нас цяў, ра зу ме ю чы,
што ад кан струк тыў ных уза е ма ад но сін у гэ тай сфе ры ў вя лі кай сту пе ні за ле жыць ста біль насць і між эт ніч ны мір у су час ным 
бе ла рус кім гра мад стве.
Та кое ста но ві шча тлу ма чыц ца мен та лі тэ там бе ла рус ка га на ро да, ты ся ча га до вай гіс то ры яй мір на га між эт ніч на га ўза е ма дзе ян ня, 
цес ны мі су вя зя мі па між эт ніч ны мі гру па мі, якія жы вуць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, і пас ля доў най па лі ты кай, якую пра во дзіць 
бе ла рус кая дзяр жа ва.


