
СЛУ ХАЦЬ ФАЛЬК ЛОР І... 
ПРЫ СЛУ ХОЎ ВАЦ ЦА ДА СЯ БЕ

Вя до ма, што мяс цо васць, дзе 
зна хо дзіц ца су час ная вёс ка, уз гад-
ва ла ся ў «Лі тоў скай хро ні цы» пад 
наз вай Пру да шэ ві чы пры клад на ў 
1473 го дзе. Ме на ві та та ды, па вод-
ле ар хіў ных звес так, кня гі ня Ма рыя 
Галь шан ская (уда ва Ся мё на Галь-
шан ска га) атры ма ла ў ча со вае ка-
ры стан не гэ тую вёс ку. Паз ней, у 
1513 го дзе, Пра та се ві чы ўва хо дзі лі 
ў склад Свіс лац кай во лас ці Мінск ага 
ва я вод ства Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-
ска га. Наз ва на се ле на га пунк та па-
хо дзіць ад сло ва «пра тас» — драў-
ля нае пры ста са ван не, якім укат ва лі 
глі ну на га ры шчы для яго ўцяп лен ня. 
Да гэ тай па ры тут за ха ва лі ся ста-
рыя наз вы ву ліц, за вул каў, ля соў і па-
лёў ва кол вёс кі. На прык лад, Доб ры 
вост раў — гэ та па лян ка ў ле се ка ля 
Пра та се ві чаў. Ра ней на гэ тым мес цы 
бы ло шмат су ніц, і мяс цо выя жан-
чы ны заў сё ды вяр та лі ся ад туль са 
«зда бы чай» све жых ягад. Аль бо вось 
яшчэ ад на наз ва: «жэр ва нок» — так 
на зы ва юц ца ўзгор кі ўздоўж рэч кі, 
што зна хо дзіц ца по бач з вёс кай. Па 
мер ка ван нях ста ра жы лаў, на гэ тых 
уз гор ках не ка лі зна хо дзі лі вя лі кія 
плос кія ка мя ні, з якіх по тым ра бі лі 
жор ны для хат ня га вы ка ры стан ня. А 
мяс цо вы дыя лект пе ра тва рыў сло ва 
«жор на вы» ў «жэр ва нок»...

Ня змен ным ба гац цем гэ тай зям лі, 
зда ец ца, за ста лі ся лю дзі, якія тут жы-
вуць, бо яны гас цін ныя, пра ца ві тыя і 
з пес няй у ду шы. У та кіх ка лек ты ваў, 
як на род ны ан самбль бе ла рус кай му-
зы кі і пес ні «Су зор'е», мож на знай сці 
ба га тую па літ ру твор час ці. У вы ка-
нан ні яго ўдзель ні каў (яны роз ныя 
на ват па ўзрос це — ад хлап чу коў і 
дзяў чат да да рос лых муж чын і жан-
чын) мож на па ба чыць ад мыс ло выя 
тан цы, пес ні. І пас ля кож на га ну ма-
ра хо чац ца пра ця гу гэ тай аса ло ды... 
Асаб лі ва за ва рож ва лі пес ні, якія 
вы кон ва лі ся ака пэль на. Так, ад на з 
юных са ліс так ка лек ты ву Лі за За яц 
вы ка на ла «Сі ня мо руш ка глы бо ка» 
і «Ня хай бу дзе па го дач кай»:

Сі ня мо руш ка глы бо ка,
Дай не від на ў мо ры дна.
Я ад ма мень кі да лё ка,
Дай не ба чы лась го да два.
Ой, на што ж ты мя не, ма мач ка,
Дай у пят ні цу ра дзі ла?..
...Усім жа ме сяц све ціць яс нень кі,
А мне но чань ка да цям на.
Усім жа свя та ня дзе ляй кай,
А мне го рач ка да бя да.

Лі за сва ім го ла сам мно гіх за-
стаў ляе пры слу хоў вац ца, і яе та-
лент не за ста ец ца не за ўва жа ным. 
У мі ну лым го дзе яна ра зам з ін шы-
мі «су зор' еў ца мі» пры ма ла ўдзел у 

фес ты ва лі «Фа кел» у Бел га ра дзе. 
Там юную спя вач ку ад зна чы ла на-
род ная ар тыст ка Ра сіі Аляк санд ра 
Пер мя ко ва, якая ўзна чаль ва ла жу-
ры. У вы ні ку Лі за за ня ла 2-е мес ца ў 
на мі на цыі «На род ны ва кал» і атры-
ма ла маг чы масць паў дзель ні чаць у 
фі на ле фес ты ва лю, што ад бу дзец ца 
вяс ной у Сла ве ніі.

Не менш ча роў най і кра наль най 
ака за ла ся і сі роц кая пес ня-га ла шэн-
не ў вы ка нан ні Але ны Ні шур:

Сі ро тань ка жы та жа ла,
К сы рой зям ле пры ля га ла.
З сы рой зям лёй га ва ры ла:
— Ты сы рая маць-зя мель ка,
Узя ла баць ку, узя ла мам ку,
Узя ла ўсю маю ра дзін ку,
Вазь мі мя не сі ра цін ку.

Па куль дзяў ча ты вы кон ва юць 
свае соль ныя пес ні, у ка лі до ры ас-
тат нія ўдзель ні кі, хва лю ю чы ся, рэ-
пе ці ру юць на ступ ныя ну ма ры. А не-
ка то рых ар тыс таў ча ка ем, бо не ва 
ўсіх атры ма ла ся вы рвац ца з ра бо ты. 
На прык лад, адзін з удзель ні каў «Су-
зор'я» Аляк сандр раз во зіць хлеб па 
ра ё не, та му ча сам да во дзіц ца ах-
вя ра ваць спра вай для ду шы на ка-
рысць пра цы...

Ан самбль на род най му зы кі і пес ні 
«Су зор'е» іс нуе ўжо 25 га доў, і яго 
ўдзель ні кі пра ся бе ка жуць, што яны 
не на род ныя ар тыс ты, а ар тыс ты з 
на ро ду.

— «Су зор'е» ў 1988 го дзе за сна-
ва ла яшчэ мая ма ці, Соф'я Ма роз, 
што пра ца ва ла ў сель скім До ме 
куль ту ры. Ту ды пры хо дзі лі мяс цо-
выя жы хар кі спя ваць пес ні, тан ца-
ваць і ла дзіць роз ныя аб ра ды. Я 
бы ла дзі цем, якое за ўсім гэ тым 
на зі ра ла, — рас каз вае сён няш ні кі-

раў нік ан самб ля На тал-
ля Еў да кі мо віч. — Мне 
заў сё ды ха це ла ся, каб у 
ка лек ты ве бы лі муж чы-
ны, ха ця тра ды цый на ў 
вяс ко вых фальк лор ных 
ан самб лях пе ра важ а-
юць жан чы ны.

Ка лі пас ля за кан чэн-
ня ўні вер сі тэ та На тал ля 
вяр ну ла ся ў род ную вёс-
ку, то ў пэў ным сэн се яна 
бы ла ўжо ча ла ве кам з 
во пы там. Бо за сту дэнц-
кія га ды не толь кі ве ды 
атрым лі ва ла (па пра-
фе сіі яна вы клад чык па 
кла се ба я на), але і на ве-
да ла шмат лі кія кан цэр-
ты роз ных ка лек ты ваў, 
та кіх як «Цер ні ца», «Не-
руш», «Ба ла му ты»... Імі 
за хап ля лі ся і на іх ары-
ен та ва лі ся. А з ча сам 
па ча лі і ся бе па каз ваць 
не толь кі ў Бе ла ру сі, але 
і за мя жой. У 2004 го дзе 

ад бы ла ся пер шая та кая па езд ка ў 
Сла ва кію. По тым бы лі фес ты ва лі і 
гаст ро лі. Як ад зна ча юць удзель ні-
кі «Су зор'я», кож ная з па ез дак па-
свой му за па мі наль ная, бо ча сам 
зна ём ствы з ін шы мі на цы я наль нас-
ця мі ад бы ва юц ца без слоў, а толь кі 
праз пес ні, усмеш кі...

Пра та се ві чы ма юць так са ма 
шмат ці ка вых тра ды цый. Ра ней 
мес ці чы з боль шай ува гай ста ві лі ся 
да цар коў ных свя таў. На прык лад, 
як ка жуць, на Вя лік дзень птуш ка 
гняз до не ўе, а жан чы на ва ла соў 
не рас чэс вае, та му га та ва лі роз ныя 
пры сма кі (ра зам з тым тры ма лі пост 
і ні хто яго не па ру шаў), апра на лі ся 
ва ўсё но вае і так су стра ка лі свя-
та. Ка та лі яй кі на ла вач цы, гу ля лі ў 

роз ныя гуль ні. Свят ку ю чы Ку пал ле, 
збі ра лі роз ныя зёл кі. Ка жуць, у гэ тай 
вёс цы  жы  ло мно га ба буль-шап тух. 
На Ка ля ды пры хо дзі лі ў ха ту і, жа-
да ю чы даб ра бы ту, аб сы па лі гас па-
да роў збожжам, якое па він на бы ло 
ля жаць у ка ляд ную ноч на пад ло-
зе. На тал ля Еў да кі мо віч рас каз ва-
ла, што ёй лю боў да фальк лор най 
твор час ці пе рад ала ся не толь кі ад 
ма ці, бо яшчэ яе ба бу ля і пра ба бу-
ля так са ма бы лі пя вун ня мі. А дзед 

быў най леп шым тан цо рам на вёс цы. 
Лі чы ла ся, што та кі хло пец вы бі рае 
ў ня вес ты са бе са мую пры го жую 
дзяў чы ну. Так, ві даць, два ама та-
ры на род най твор час ці аб' яд на лі ся 
ў сям'ю не вы пад ко ва. Бо і да сён ня 
пра цяг ва ец ца ся мей нае за хап лен не 
спе ва мі і тан ца мі.

Да рэ чы, спы нім ся на свят ка-
ван ні вя сел ля. Перш, чым гу ляць 
ты дзень і ўсёй ву лі цай свят ка ваць 
на ра джэн не но вай сям'і, да маў ля-
лі ся на ўзроў ні баць коў. Ма ла ды са 
сва і мі баць кам і ма ці ішоў да ма ла-
дой пра сіць яе ру кі. Ка лі дзяў чы на 
пе ра ду ма ла вы хо дзіць за муж, то 
вы коч ва лі гар буз, што быў свед-
чан нем ад мо вы. Але не вар та пра 
сум нае, лепш пра вя сё лае і ад мет-
нае па га ва рыць. Вы зна чыў шы ся з 
да тай вя сел ля, ма ла дыя не ба чы лі-
ся ты дзень. Ня вес та склі ка ла сяб-
ро вак, з які мі ла дзі лі па ся дзел кі з 
пес ня мі (аплак ва лі дзя во чую до лю 
і рас чэс ва лі ко сы ма ла дой), а хло-
пец пра во дзіў гэ ты час з сяб ра мі 
за гуль ня мі. На вя сел ле га та ва лі 

стра вы ўсёй ву лі цай, з кож на й хаты 
неш та пры но сі лі. З пес ня мі за меш-
ва лі ка ра вай, а ка лі ён вы пя каў ся, 
то ў до ме па во дзі лі ся бе як ма га 
ці шэй. Бо, ка лі ка ра вай пад га раў ці 
пе ра пя каў ся, то гэ та лі чы ла ся дрэн-
най пры кме тай для бу ду чай сям'і. 
На вя сел ле ма ла дых вез лі на за прэ-
жа ных ко нях, упры го жа ных зва ноч-
ка мі, ка ля ро вы мі стуж ка мі. Ма ла ды 
і ма ла дая еха лі сто я чы. Ка лі дзя лі лі 
ка ра вай, то род ныя і сяб ры да ры лі 
но вай сям'і па да рун кі. Пас ля вя сел-
ля ма ла дая жы ла ў до ме баць коў 
му жа і цэ лы ты дзень не ме ла на ват 
пра ва зай сці да сва іх ма ці і баць кі. 
А тыя ў сваю чар гу праз ты дзень 
ча ка лі ма ла дых у гос ці.

Дзяў ча ты вы хо дзі лі за муж не 
толь кі за мяс цо вых хлоп цаў. Не да-
лё ка ад вёс кі зна хо дзіў ся ў бы лыя 
ча сы вай ско вы па лі гон, дзе ста я лі 
гар ні зо ны ка за коў. Бы ва ла, што 
вяс ко вым хлоп цам да во дзі ла ся 
на ват аба ра няць сва іх дзяў чат ад 
«гас цей». Але ка лі ка зак пе ра ма-
гаў, то меў пра ва за браць дзяў чы ну, 
якая яму спа да ба ла ся. Та му ня ма ла 
раз' еха ла ся ад сюль дзяў чат па ўсім 
све це...

Ішоў ка зак да ро гаю,
Су стрэў дзеў ку, зваць Га ляю.
— Па стой дзеў ка, па стой, крас на,
Я штось та бе ска заць маю.

Я штось та бе ска заць маю:
Сем за га дак я за га даю.
Ад га да еш — мая бу дзеш,
Не ад га да еш — чу жа бу дзеш.

Ой, што рас це без ко ра ня?
Ой, што плы ве без по ва да?
Ой, што пя чэ без жа ры ны?
Ой, хто жы ве без дру жы ны?

Ой, хто ўец ца кру гом дрэў ца?
Ой, што су шыць ка ля сэр ца?
Ой, што грае — го лас мае?—
Ка зак — ду рань, што пы тае.

Ка мень рас це без ко ра ня.
Ва да плыве без по ва да.
Сон ца пя чэ без жа ры ны.
Ка зак жы ве без дру жы ны.

Ой, хмель уец ца кру гом дрэў ца.
Лю боў су шыць ка ля сэр ца.
Скрып ка грае — го лас мае.
Дзеў ка Га ля ад га дае.
Ішоў ка зак да ро гаю...

Ча сы змя ні лі ся, а пес ні за ста лі-
ся. І кож ная з іх, як мне зда ец ца, не 
прос та ад люст ра ван не ча су, але і 
маг чы масць спы ніц ца ў роз ду ме, па-
спа чу ваць ге ро ям іх гіс то рый аль бо 
па ве ся ліц ца ра зам з імі. А са мае га-
лоў нае — гэ та пры слу хац ца да ся бе 
ў та кія мо ман ты, бо ду ша заў сё ды 
ад гу ка ец ца на са праўд нае і сваё...

Але на ДРАП КО.
Фота аўтара.

На род ная пес ня аб' яд ноў вае невы пад ко вых лю дзей

Ча сам зна ём ствы з ін шы мі 
на цы я наль нас ця мі 
ад бы ва юц ца без слоў, а толь кі 
праз пес ні, усмеш кі...

Зям ля не толь кі кор міць, 
дае пры ту лак, але і 

пры цяг вае та лен ты. 
Мо жа, та му бе ла рус кая 
глы бін ка та кая ба га тая 

на фальк лор ныя 
ама тар скія ка лек ты вы. 

Там ве да юць і 
па ва жа юць свае 

ка ра ні, пра цяг ва юць і 
за хоў ва юць тра ды цыі 

той мяс цо вас ці, дзе 
на ра дзі лі ся аль бо 

ака за лі ся па во лі лё су, і, 
без умоў на, зна хо дзяць 

час для ду шэў ных 
пе сень. Чар го вым та му 

па цвяр джэн нем ста ла 
су мес ная фальк лор ная 

экс пе ды цыя 
ка рэс пан дэн та «Звяз ды» 

са зды мач най гру пай 
пра ек та «На пе рад у 

мі ну лае» тэ ле ка на ла 
«Бе ла русь-3» у 

вёс ку Пра та се ві чы 
Асі по віц ка га ра ё на...


