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(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

— Поз нія дзе ці, на пэў на, 

ад да ля юць ста расць?

— Ра зу мею, што ў свае 

59 па ві нен нянь чыць уну каў, 

а нянь чу сва іх дзя цей. Але я 

ні ко лі не лі чыў ся бе ста рым, 

на ват ка лі на сіў даў жэз ную 

ба ра ду. Ад ной чы нех та на пі-

саў ліст «Тро і цы». «Вой, доб-

ра, што Іва ну Іва на ві чу не 85 

га доў. Я ду маў, што ён хут ка 

па мрэ... А хто ж та ды бу дзе 

спя ваць у «Тро і цы»?» На той 

час мне бы ло га доў 50 (смя-

ец ца). У мя не ёсць і два да-

рос лыя сы ны, 31 і 37 га доў. 

Ка лі яны на ра дзі лі ся, я быў 

яшчэ зу сім «зя лё ны», шмат 

гаст ра ля ваў, ма ла ча су з імі 

ба віў. Са Стэ фа нам і Агнеш-

кай усё па-ін ша му, гэ та ўжо 

та кое свя до мае баць коў ства, 

якім я це шу ся.

— Як ба ві це час з дзет-

ка мі?

— Як усе баць кі. 

І ма лю ем, і кніж кі чы-

та ем. Са Стэ фа нам 

вы дум ля ем роз ныя гіс-

то рыі. У нас гэ та вель-

мі доб ра атрым лі ва ец-

ца. Пе ра роб лі ва ем на 

свой лад ста рыя каз кі. 

На прык лад, ка ла бок у 

нас за ста ец ца жы вы, 

яго не з'я дае лі са...

— Ба чы ла на ва-

шай ста рон цы ў Фэй-

сбу ку пляж ны зды-

мак, дзе вы не ся це 

Аг нію ў слін гу, Стэ фа-

на на пля чах... Змал ку 

пры ву ча е це дзе так да 

ванд ро вак?

— Ле тась мы ўсёй 

сям' ёй ез дзі лі на мо ра ў Бал-

га рыю. Та ды мы з Ка цяй 

(жон кай. — Аўт.) вы ра шы лі 

да брац ца да ма гі лы Ван гі, 

што ў бал гар скім ся ле Ру пі тэ. 

Гэ та быў ня бліз кі свет, 800 кі-

ла мет раў толь кі ў адзін бок.

— Ча му ме на ві та да 

Ван гі?

— Нас ці ка ві ла не так 

Ван га, як тыя мяс ці ны, дзе 

яна па ха ва ная. Там вул кан, 

вель мі моц ная энер ге ты ка. 

На жаль, не так доў га ў тым 

ся ле бы лі, трэ ба бы ло да 

цём на га вяр нуц ца ў га тэль, 

бо дзе ці ма лыя, іх трэ ба кар-

міць ды ўклад ваць спаць. 

Вы ра шы лі, што аба вяз ко ва 

ка лі-не будзь яшчэ з'ез дзім, 

каб яшчэ больш пра пус ціць 

праз ся бе гэ тае не звы чай нае 

мес ца.

«Жан чы ны мне 
не пе ра шка джа лі. 
Гэ та га лоў нае»

— Сям'я, «Тро і ца», мо-

на спек так лі, кні гі, вы кла-

дан не... Як вы ўсё па спя-

ва е це?

— Ра на пра чы на ю ся. На-

ват пад час гаст ро ляў з «Тро і-

цай» ма гу лег чы ў дзве га дзі-

ны но чы, але а пя тай га дзі не 

ра ні цы я ўжо на на гах.

— Што вы па спе лі зра-

біць да на шай су стрэ чы 

(за ві та лі мы ў гос ці да Іва-

на Кір чу ка а дзя ся тай га-

дзі не ра ні цы. — Аўт.)?

— За раз усе мае дум кі 

з но вай кні гай фолк-фэн тэ-

зі «Го ро да восхождений», 

на якую я збі раю срод кі на 

краўд фан дын га вай плат-

фор ме. Та му, як толь кі пра-

чнуў ся, па чаў рас сы лаць 

ка му толь кі мог спа сыл ку, 

вы клаў ка ва ла чак но вай гла-

вы, каб за ці ка віць. Спра ва 

ру ха ец ца скла да на, ві даць, 

сён ня шмат лю дзей збі рае 

та кім чы нам гро шы.

— Праў да, што гэ та Ка-

ця на тхні ла вас на но вую 

кні гу?

— Так. Тры га ды та му я 

па ка заў ёй сваё фан тас тыч-

нае апа вя дан не. Яна сказа-

ла, каб паспрабаваў ся бе 

ў ін шым сты лі (да гэ та га я 

пі саў дзён ні кі). Па спра ба ваў 

і сам не за ўва жыў, як мя не 

за цяг ну ла, са мі са бой па ча лі 

з'яў ляц ца но выя пер са на жы, 

не рэ аль ныя аб ра ды, за гад-

ка выя ры ту а лы. У ма ёй кні-

зе ня ма ні зме яў, ні мы шэй. 

Мне ха це ла ся па ка заць ін-

шае: што ёсць той Су свет, 

дзе мы бы ва ем быц цам бы 

ў сне. І гэ ты Су свет дае нам 

каш тоў ныя ве ды.

— Вы пе ра жы лі два раз-

во ды. Ці зра зу ме лі, што 

га лоў нае ў сям'і, каб яна 

бы ла моц ная?

— Не як у экс пе ды цыі ад-

на ба буль ка ска за ла: «Кож-

на му Бог па ру дае. А вось 

коль кі ка му ад ве дзе на быць 

ра зам — не вя до ма. На ват 

на адзін дзень ёсць па ра і 

ча ла век шчас лі вы». Уні вер-

саль на га рэ цэп та ня ма. Але 

важ ную ро лю ады гры вае 

пад му рак, на якім бу ду ец ца 

сям'я. Ёсць та кі аб рад, ка лі 

не за муж нія дзяў чат кі па ды-

хо дзяць да бя роз кі і за вяз ва-

юць сту жач кі. Ад на — чыр-

во ную, каб бы ло ка хан не, 

дру гая — зя лё ную, каб бы ло 

зда роўе, а трэ цяя — жоў тую, 

каб бы лі гро шы. Не ка то рыя 

пы та юц ца, ці мож на за вя-

заць не каль кі сту жа чак. Дык 

вось нель га, трэ ба вы браць 

штось ці ад но, га лоў нае.

— Ка жуць, пос пе хі муж-

чы ны за ле жаць ад жан чы-

ны, якая по бач. Якую ро лю 

ў тым, ча го вы да сяг ну лі, 

ады гра лі ва шы жон кі?

— Са мае га лоў нае, што 

не пе ра шка джа лі. Я ча ла век 

за ня ты, з за хап лен ня мі ў мя-

не заў сё ды пад за вяз ку.

— На коль кі мне вя до ма, 

Ка ця на мо мант ва ша га зна-

ём ства бы ла ас пі рант кай...

— Так, бу дзе хут ка аба ра-

няц ца. З на ра джэн нем дзе-

так яна пры пы ні ла пра цу над 

ды сер та цы яй. Мы пра ца ва-

лі ра зам на бы лой ка фед ры 

эт на ло гіі і фальк ла рыс ты кі. 

Ка ця вя ла се мі на ры і прак-

тыч ныя за ня ткі ў сту дэн таў і 

па бе ла рус кім фальк ло ры... 

Ча сам ёй пры хо дзі ла ся пад-

мя няць Кір чу ка на за ня тках 

(усмі ха ец ца).

— Як ужы ва юц ца два 

эт ног ра фы-фальк ла рыс-

ты ў ад ной сям'і?

— У Ка ці ін шы па ды ход да 

фальк ло ру. Яна на ву ко вец, 

а я больш прак тык. Амаль 

за 35 га доў зра біў шмат рэ-

кан струк цый аб ра даў і свят. 

Зноў-та кі мы ад но ад на му не 

пе ра шка джа ем. Ка лі б бы лі 

два на ву коў цы, не ве даю, як 

бы гэ та бы ло.

— Ча му спы ні лі свой вы-

бар ме на ві та на Ка ці? Не 

пу жа ла роз ні ца ва ўзрос це 

ў 28 га доў?

— Трэ ба за пы тац ца не дзе 

там на вер се. 14 га доў да Ка-

ці я жыў зу сім адзін, не пла-

на ваў больш ні я кай сям'і. Не 

ве даю, як гэ та рас тлу ма чыць. 

Асаб лі ва ка лі ёсць пра цяг — 

двое дзя цей. Ві даць, гэ та трэ-

ба кос ма су, зям лі, лю дзям... 

У кож на га свая да рож ка...

«Ма ма 
ве да ла зёл кі 
ад бяс плод дзя»

— Вы ўжо больш як 

трыц цаць га доў збі ра е це па 

вёс ках фальк лор. Пад час 

ад на го з ін тэр в'ю ска за лі, 

што га лоў ная эт на экс пе ды-

цыя бу дзе да ма ці, якая па-

га дзі ла ся пра спя ваць вам 

усе поль скія пес ні, што ве-

дае. Ці ад бы ла ся яна?

— Так, але ма мы ўжо 

ня ма больш за год. У Дзе-

да То ма ша па ма мі най лі ніі 

бы ло 14 дзя цей. Ка лі да нас 

пры яз джа лі цёт кі ды дзядзь-

кі і спя ва лі за ста лом, вось 

та ды трэ ба бы ло іх за піс-

ваць. Але хто ж ду маў, што 

лю дзі так ма ла мо гуць жыць 

на све це?! Ка лі я ўжо вы ра-

шыў гэ ты за піс зра біць, то з 

14 бра тоў і сяс цёр мне спя-

ва лі двое — мая ма ма і хрос-

ная. Яе так са ма ўжо ня ма, 

на жаль. Праў да, яны больш 

пла ка лі, чым спя ва лі. Заў сё-

ды пад час сва іх лек цый раю 

па чы наць збі раць фальк лор 

са сва ёй сям'і, свай го ро ду.

Мая ма ма бы ла вель мі вя-

до май у Лі дзе ле кар кай. Яна 

ве да ла тра вы ад бяс плод дзя. 

Сам трой чы ба чыў, як на ры-

нак ма ла дзі цы пры но сі лі сва іх 

ма лень кіх дзе так, ка за лі: «Га-

лі на Ці ма фе еў на, яны на ра-

дзі лі ся дзя ку ю чы вам». Вель-

мі шка дую, што не да знаў ся 

ў ма мы пра тыя зёл кі. Шмат 

уся го за піс ваў у роз ных 

кра і нах, дзе толь кі мы 

з «Тро і цай» не бы лі. 

Сваё ж не як збо ку бы-

ло. Ду маў, па спею...

— Не як вам за-

да ва лі пы тан не пра са мы 

шчас лі вы дзень у жыц ці. 

Вы ад ка за лі: «Пе ры яд, ка лі 

быў жы вы баць ка». Мо жа-

це па шы рыць ад каз?

— Та ты ня ма больш за 

10 га доў. Мне і да гэ туль не 

ха пае раз моў з ім. Ён ці ка-

віў ся «Тро і цай», з за да валь-

нен нем гля дзеў фо та здым кі 

з гаст ро ляў, якія я пры во зіў. 

Да рэ чы, мая пер шая экс пе-

ды цыя ад бы ла ся ме на ві та 

дзя ку ю чы баць ку. У 1983 го-

дзе я ра біў аб рад «ста ра даў-

няе вя сел ле» і мне 

спат рэ бі лі ся руч нік 

і по сціл ка. Ка жу 

та ту: «Да вай ку-

пім?» — «На што 

куп ляць? Твае 

цёт кі гэ та ўсё ро-

бяць», — па чуў у 

ад каз. У вы ні ку мы 

пры вез лі цэ лую 

ма шы ну экс па на-

таў. Баць ка ёсць 

баць ка. Вель мі б 

ха це ла ся, каб су-

час ная мо ладзь 

гэ та ра зу ме ла, 

ца ні ла і ша на ва ла 

сва іх та таў.

У ма лен стве ба-

бу ля мне расказва-

ла, што пер шы ча-

ла век на ра дзіў ся з 

хвас том. Але Бо гу 

гэ та не спа да ба-

ла ся, бо звя ры 

так са ма з хвас та мі хо дзяць. 

Ён на слаў на Ада ма вель мі 

моц ны сон. І па куль той спаў, 

ад рэ заў яму хвост ды па клаў 

по бач. З тых ча соў і па вя ло-

ся, што муж — га лоў ны, а 

жон ка — хвос цік. А ця пер у 

су час ным све це ўсё на ад ва-

рот. Ідзе моц ная жан чы на і 

та кі не вя ліч кі хвос цік по бач. 

Гэ та не нар маль на. Ка лі ёсць 

Баць ка ў сям'і — гэ та зу сім 

ін шая энер ге ты ка.

— Ча му так важ на ве-

даць свае ка ра ні і ша на-

ваць баць коў?

— Лепш на ма люю (бя рэ 

ало вак і ар куш па пе ры). Гэ та 

лі нія — зям ля, ці мая ма ці, 

а вось гэ та лі нія — дождж, 

ці мой баць ка. Ка лі дождж 

пра ліў ся на зям лю, з'я віў ся 

рас ток, ці я. Ка лі ў мя не з 

баць ка мі доб рыя ад но сі ны, 

дык атрым лі ваю ад іх сі лы, 

зда роўе, гро шы. Ка лі я з та-

там, на прык лад, па сва рыў-

ся або ня ма па ра зу мен ня з 

ма ці, энер ге тыч ны ка нал за-

кры ва ец ца. Я ма гу стра ціць 

пра цу, раз вес ці ся з жон кай, 

па чаць піць...

— Па ка жы це мне якую-

не будзь рэч, дзя ку ю чы 

якой я зма гу да ве дац ца 

пра вас штось ці но вае.

— (Па каз вае ка мень у 

фор ме паль ца.) Ка лі я быў 

ма лы, знай шоў у ся бе ў Лі-

дзе на пад вор ку вя лі кі ва лун. 

І на ім бы ла ней кая лі та ра. 

Я яго пе ра цяг ваў з ад на го 

мес ца на дру гое, каб ён пры-

го жа ля жаў. Прай шло шмат 

ча су, ці ка васць да ка мя нёў 

не стра ці ла ся. Ку ды б ні ехаў 

з «Тро і цай» ці сям' ёй, аду-

сюль цяг ну цэ лы за плеч нік 

ці ка вых ка мя нёў.

— Як па меж ні кі на гэ та 

рэ агу юць?

— Нар маль на. Ка жу, што 

гэ та рэ кві зіт для сцэ ны. Не-

каль кі га доў та му ма ма мне 

па да ры ла ле ці шча за 20 кі-

ла мет раў ад Лі ды. Я там раз-

біў сад ка мя нёў. Якой толь кі 

фор мы іх там ня ма! Сын, як 

па ба чыў тыя ка мя ні, тут жа 

стаў іх пе ра цяг ваць з мес-

ца на мес ца. Стэ фан — гэ та 

мая ко пія. Усё, што ён ро біць, 

я ра біў у дзя цін стве.

Да рэ чы, з ка мя ня мі ад-

бы ва лі ся роз ныя міс тыч ныя 

рэ чы. На пра ця гу пя ці га доў 

я на сіў у кі шэ ні крэ мень. Ад-

ной чы, пад час май го вяр-

тан ня з Вар ша вы, ён упаў і 

раз біў ся на пяць ка вал каў. 

І ў мя не па мёр сяб ра. На шы 

прод кі з вя лі кай па ва гай ад-

но сі лі ся да ка мя нёў, яны ве-

ры лі, што ўсё гэ та жы вое.

— Пра што сён ня ма-

ры це?

— Пе ра вез ці да юбі лею 

(У ве рас ні Іва ну Кір чу ку 

спаў ня ец ца 60 га доў. — Аўт.) 

сваю трох' ярус ную бат лей ку 

з Вар ша вы на ле ці шча. І каб 

у «Тро і цы» з'я ві ла ся год ная 

рэ пе ты цый ная кроп ка. Па-

куль мы рэ пе ту ем у Шчо-

мыс лі цы. У сель скім клу бе, 

дзе па кой чык, на пэў на, у 

ра зы тры мен шы, 

чым гэ тая эт на ла-

ба ра то рыя.

А яшчэ мы з Ка-

цяй усё час цей 

раз маў ля ем пра 

тое, каб пе ра ехаць 

жыць у вёс ку. 

У шмат па вяр хо-

вых да мах не зда-

ро вая энер ге ты ка. 

Там, у ква тэ ры на-

вер се, бу дуць сва-

рыц ца, не дзе ўні зе 

ква тэ ра нар ка ма-

на, спра ва — ал-

ка го лі каў. У су вя зі 

з тым што лю дзі 

жы вуць не так, як 

іх прод кі, уз ні ка-

юць пэў ныя праб-

ле мы, у тым лі ку і 

са зда роў ем...

На дзея 

ДРЫНД РО ЖЫК.

«...Жыў адзін 
і больш не пла на ваў 
ні я кай сям'і»

«Ра зу мею, што 
ў свае 59 па ві нен 
нянь чыць уну каў, 
а нянь чу сва іх 
дзя цей. Але я 
ні ко лі не лі чыў 
ся бе ста рым, 
на ват ка лі на сіў 
даў жэз ную 
ба ра ду.»

«Шмат уся го за піс ваў 
у роз ных кра і нах, дзе 
толь кі мы з «Тро і цай» 
не бы лі. Сваё ж не як 
збо ку бы ло. Ду маў, 
па спею...»
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З дзет ка мі 
ка ля ма гі лы Ван гі.


