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Пер шыя фо та здым кі «Ка лы-

хан кі» мне па шчас ці ла зра біць у 

да лё кім дзе вя нос та пер шым го дзе 

мі ну ла га ста год дзя: май скім днём 

гурт быў за про ша ны ў му зей на-

род най ар хі тэк ту ры і по бы ту, каб 

па ка заць сваё май стэр ства вы ка-

нан ня аб ра да вых пе сень і гуль няў. 

На той час «Ка лы хан ку» ўжо доб ра 

ве да лі ў ко ле ама та раў бе ла рус ка-

га фальк ло ру, хоць гур ту бы ло ўся-

го толь кі два га доч кі. На па мяць ад 

той су стрэ чы за стаў ся чор на-бе лы 

фо та зды мак, на якім дзяў чын кі вы-

гляд ва юць з вя лі кай боч кі...

Вя до мас ці юна га ка лек ты ву ў 

пер шую чар гу па спры я ла тая ака-

ліч насць, што гурт быў са праўд-

ным экс клю зі вам на не ба схі ле 

ад ра джэн ня фальк лор най спад-

чы ны, ад ным з пер шых у кра і не 

дзі ця чых ка лек ты ваў, які выконваў 

ста ра жыт ныя на род ныя, у тым лі-

ку і мяс цо выя рэ гі я наль ныя пес ні. 

Апра ну тыя ў аў тэн тыч ныя строі 

(боль шасць з якіх вы шы ты ру ка мі 

кі раў ні ка гур та), на кан цэр тах «ка-

лы хан каў цы» вы клі ка лі і вы клі ка-

юць у гле да чоў са праўд нае за хап-

лен не. Не здар ма на «Ка лы хан ку» 

ка жуць, што гэ та са праўд ны твор-

чы экс пе ры мент спа сці жэн ня і да-

лу чэн ня дзя цей да на шай пе сен най 

куль ту ры. А яшчэ гэ та — жыц цё вы 

пра ект апан та на га і ня ўрымс лі ва га 

кі раў ні ка, улю бё на га ў тэ атр, пес ні 

і каз кі Ла ры сы Рыж ко вай. Ла ры са 

Мі ка ла еў на ў свой час удзель ні ча-

ла ў тэ ле ві зій най дзі ця чай пе ра да-

чы «Ка лы хан ка» — яна рас па вя да-

ла і ін сцэ ні ра ва ла для ма лень кіх 

гле да чоў каз кі, за баў лян кі, пес ні.

— Ад ной чы для ка зач на га сю-

жэ та пе рад ка ме рай не аб ход на 

бы ло зды маць не каль кі ма ла лет-

ніх ар тыс таў, якіх я знай шла па-

су сед стве, у Мі ха на ві чах. Паз ней 

яны — вуч ні мі ха на віц кай шко лы і 

ста лі пер шым скла дам «Ка лы хан-

кі», — дзе ліц ца сва і мі ўспа мі на мі 

Ла ры са Рыж ко ва.

За трыц цаць га доў вы рас ла не 

ад но па ка лен не «ка лы хан каў цаў», 

больш за во сем дзе сят спе ва коў 

вый шла з яе скла ду. На за ме ну ста-

рэй ша му па ка лен ню пры хо дзяць 

пад лет кі, на ват да шка ля ты — дзе ці 

бы лых удзель ні каў. Ла ры са Мі ка ла-

еў на заў сё ды сцвяр джае, што яе 

гурт — гэ та не ўста но ва, дзе рых-

ту юць пра фе сій ных спе ва коў — тут 

да лу ча юц ца да жы вой пес ні, ад кры-

ва юць чыс ты, не паў тор ны го лас. 

Па-ра ней ша му гурт удзель ні чае 

ў са мых роз ных ім прэ зах і заў сё-

ды ста но віц ца цэнт рам ува гі — на 

фес ты ва лях, кан цэр тах, кон кур сах, 

у пе сен ных пра ек тах і аб ра дав ых 

дзе ян нях. Ні во дзін кан цэрт у род най 

мі ха на віц кай шко ле не абы хо дзіц ца 

без удзе лу «ка лы хан каў цаў», бо ў 

бу дын ку шко лы пра хо дзяць рэ пе-

ты цыі, су стрэ чы. З на го ды юбі лею 

ў мі ха на віц кай аль ма-ма тар прай-

шло і свя точ нае вы ступ лен не гур та, 

якое са бра ла і бы лых, і ця пе раш ніх 

яго ўдзель ні каў.

— «Ка лы хан ка» — бяс кон цая 

ра дасць! — ска за ла Ла ры са Рыж-

ко ва пра свой ка лек тыў. — Якое 

шчас це ба чыць, як уз рас та юць 

ня спе лыя дзі ця чыя ду шы, як з'яў-

ля ец ца энер ге ты ка ў звон кіх дзі-

ця чых га ла сах, сва бо да ў ру хах і 

па во дзі нах, што ў гуль нях і пес нях 

рас кры ва юц ца і за ма цоў ва юц ца 

іх нія здоль нас ці!

На гэ тых здым ках, зроб ле ных у 

роз ныя ча сы і на роз ных па дзе ях, 

вя дома ж, «Ка лы хан ка».

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

«КА ЛЫ ХАН КА» — 
БЯС КОН ЦАЯ РА ДАСЦЬ!


