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НАРОДНЫ СКРЫПАЧ З ЧАВУШЧЫНЫ 

ПЁТР ДЗЯНІСАВІЧ ЖАКАНАЎ 

В статье рассматривается творческий облик народного скрипача Петра 

Денисовича Жеканова – выдающегося исполнителя и мастера народных 

инструментов. Впервые раскрывается жанровый состав репертуара и основные 

черты исполнительского стиля музыканта, публикуются фотоматериалы из 

семейного архива его дочери Татьяны Жекановой и полная авторская транскрипция 

танцевального наигрыша «Краковяк». 

The article presents the creative essenceof the folk violinist Piotr Denisovich 

Zhekanov, a prominent performer and a folk instrument maker. For the first time, the genre 

composition of the repertoire and the main features of the performing style of the musician 

are revealed, photographs from the family archive of his daughter Tatyana Zhekanova and 

the complete transcription of the audio recording of folk dance tune of "Krakowiak" are 

published. 

 

Пётр Дзянісавіч Жаканаў 

(1927 – 1983) нарадзіўся ў 

в. Вярбо́ўка Чавускага раёна 

Магілёўскай вобласці ў 1927 г.  Ён 

скончыў 8 класаў вясковай 

Дзедняўскай школы. Паколькі 

бацькі яго рана памерлі, Пётр, як 

старэйшы з пяцярых дзяцей, шмат 

абавязкаў прыняў на сябе. Падчас 

вайны Пётр вёў актыўную 

дзейнасць:          па          ўспамінах 

П. Дз. Жаканаў у маладыя гады 



стрыечнай сястры Валянціны, ён маскіраваў дрывамі боепрыпасы і 

перавозіў на другі бераг Проні да чырвонаармейцаў. У гэты няпросты час 

ён атрымаў раненне рукі, што ў далейшым перашкодзіла займацца на 

скрыпцы прафесійна. У 1949 г., пасля заканчэння службы ў арміі, Пётр 

пераехаў на пастаяннае месца жыхарства ў г. Мінск, дзе працаваў 

слесарам. 

Граць на скрыпцы Пётр не пераставаў ніколі, кожны вечар пасля 

працы ён музыцыраваў. Пастаянна слухаў радыё «Культура» і па памяці 

ўзнаўляў пачутае. Сярод гэтых узораў былі шэдэўры сусветнай музычнай 

класікі, у тым ліку творы І. С. Баха, М. Паганіні. Але Пётр не 

абмяжоўваўся класічным рэпертуарам. Ён добра памятаў тыя найгрышы, 

якія  чуў  у  роднай  вёсцы.  Пра  яго  талент  ведалі  многія,  таму  часта 

запрашалі на вяселлі і іншыя святы у якасці музы́ кі. Універсалізм таленту 

Пятра Дзянісавіча праявіўся таксама ў тым, што ён граў не толькі на 

скрыпцы,  але  і  на  іншых  інструментах  –  баяне,  гармоніку,  дудачках, 

барабане. 

Пётр Дзянісавіч быў вядомы ў коле прафесійных музыкантаў і як 

добры рэстаўратар, які можа адрамантаваць любую скрыпку. Гэтым 

тлумачыцца, чаму пастаяннымі гасцямі ў яго доме былі музыканты з 

філармоніі   і    кансерваторыі.    Ведаючы    неардынарныя    здольнасці 

П. Д. Жаканава, яны нярэдка наладжвалі своеасаблівую гульню, у якой з 

першага разу трэба было паўтарыць віртуозны ўрывак з класічнага 

рэпертуару.  Народны  музы́  ка  бліскуча  спраўляўся  з  гэтым  каверзным 

заданнем. Па ўспамінах дачкі Таццяны, у бацькі было тры скрыпкі, і ёсць 

вялікая верагоднасць, што зроблены яны былі ім самім, бо ў кватэры, дзе 

заўсёды стаяў пах клею, быў куток-майстэрня з ўсялякімі прыладамі для 



вырабу скрыпкі: гэбель, розных відаў нажы, прыстасаванне для выгінання 

бачкоў. 

 

Пётр Дзянісавіч на сямейным свяце 

 
Творчасць Пятра Дзянісавіча Жаканава апынулася у цэнтры ўвагі 

этнаінструментазнаўцы І. Дз. Назінай, якая працавала з ім у1977 г. Два 

выкананых   ім   інструментальных   узоры   ўвайшлі   ў   аўдыёкалекцыю 

«Белорусский музыкальный фольклор» анталогіі «Музыкальное 

творчество народов СССР». Транскрыпцыі найгрышаў П. Дз. Жаканава 

былі ўключаны даследчыцай у шэраг манаграфій, прысвечаных 

беларускім народным інструментам і інструментальнай музыцы [1; 4; 5]. 

У іх знайшлі адлюстраванне шэсць узораў найгрышаў розных жанравых 

груп: гукавыяўленчы («Як вецер у полі гуляе»), песенны («Дудар»), якія 

засталіся  адзінкавымі  ў  сваім  родзе  прыкладамі  творчасці  скрыпача, а 

таксама танцавальныя («Гуляць бы́ ка», «Шахцёр», «Кадрыль», «Лянцяй»). 

Акрамя   таго,   у   асабістым   архіве   І. Дз. Назінай   захоўваюцца   яшчэ 



13 неапублікаваных узораў найгрышаў, большасць з якіх яна ласкава 

прадаставіла нам для разгляду. 

Асноўную частку рэпертуару П. Дз. Жаканава складаюць 

танцавальныя найгрышы. Менавіта ў іх праяўляецца імправізацыйны дар 

музыканта, раскрываюцца яго творчыя і выканаўчыя магчымасці, 

адбываецца выпрацоўка індывідуальнага стылю. Прастору для гэтага дае 

танцавальны рэпертуар, прадстаўлены як танцамі еўрапейскага 

паходжання, так і мясцовымі («тутэйшымі»). Па заўвазе І. Дз. Назінай, «у 

кожнай мясцовасці Беларусі побач з танцамі агульнараспаўсюджанымі 

існуюць таксама і свае, мясцовыя. Да іх, напрыклад, у Чавускім раёне 

Магілёўскай вобласці адносіцца танец “Гусачок”» [5, 226]. Да такога ж 

роду можна аднесці танец «Гуляць бы́ ка» і найгрыш да яго ў выкананні 

Пятра Жаканава, найгрыш унікальны, які сведчыць на карысць чавускай 

традыцыі і, разам з тым, пацвярджае сувязь з ёй скрыпача. 

Танцавальныя найгрышы, добра вядомыя на еўрапейскіх абшарах, у 

рэпертуары    П. Дз. Жаканава    прадстаўляюць    «Кадрыль»,    «Лансье», 

«Вальс», «Полька», «Тустэп», «Падэспань», «Матлёт», «Кракавяк». 

Музыкант выконваў таксама маршы, папулярныя песні савецкіх 

кампазітараў, якія шырока трансліраваліся праз радыё, тэлебачанне, 

кінематограф  і  ўвайшлі  ва  ўжытак  гарадскіх  музы́ каў.  На  прыкладзе 

некалькіх     танцавальных    найгрышаў     можна    вызначыць   асноўныя 

моманты, характэрныя для выканальніцкай манеры, П. Дз. Жаканава. Для 

аналізу яго скрыпічных найгрышаў з боку музычна-стылістычных 

характарыстык намі былі выкарыстаны некаторыя палажэнні 

даследавання народнай скрыпічнай музыкі І. Дз. Назінай і традыцый 

скрыпічнага выканальніцтва Смаленшчыны Т. М. Казанскай [3]. 



Формы танцавальных найгрышаў пераважна куплетна-страфічныя, 

у іх аснове ляжаць прынцыпы варыянтнай паўторнасці і чаргавання 

кантрастных пабудоў. Прыкладам можа служыць кампазіцыйная будова 

«Матлёта»: 

А А1 В В В1 А А1 В В1 

Пасля першага паўторнага правядзення часткі А з’яўляецца новая 

меладыйная частка (ці «калена») – В, якая паўтараецца тройчы, кожны раз 

з аднаўленнем, што стварае адчуванне дынамічнага бесперапыннага руху. 

Выканаўца аддае перавагу паўтору ў канцы не першай меладыйнай 

пабудовы (А), а другой (В) (ці, у іншых выпадках, – С), тым самым 

імкнецца доўжыць, не замыкаць форму. 

Спецыфіка гучання народных скрыпічных найгрышаў у большасці 

звязана з характарам гукавышыннага інтанавання, якое значна 

адрозніваецца ад акадэмічнага. У найгрышах прасочваецца тэндэнцыя да 

павышэння IV ступені і паніжэння VII. Няпэўная, часам амаль 

«нейтральная» ІІІ ступень сведчыць пра роднаснасць ладавай арганізацыі 

найгрыша і народнай песні. 

Інструментальныя найгрышы, якія суправаджаюць танцы, 

уключаюць, па  назіранні  В. І. Ялатава, параўнальна невялікую колькасць 

 

рытмавых фігур. Яны адлюстраваны ў наступнай схеме:Камбінаванне 

фігур надае магчымасць ствараць характэрныя і, разам з тым, асаблівыя 

рытмавыя формы кожнага танца. Як адзначае В. І. Ялатаў, «паказаныя 

рытмавыя фігуры спалучаюцца ў самых мудрагелістых паслядоўнасцях. 

<…> Калі да гэтага дадаць шматлікія фіярытуры, з дапамогай якіх 

абыгрываюцца  гэтыя  рытмавыя  фігуры,  то  можна  ўявіць,  якое багацце 



рытмавага вар’іравання нараджаецца на аснове, здавалася б, абмежаваных 

колаў рытмавых сродкаў» [Error! Unknown switch argument., 212]. 

Прыкладам багацейшага выкарыстання асноўных рытмавых фігур 

з’яўляецца найгрыш «Кракавяк»: 

 

 

 

 

 
 



 

 



 



У танцавальных найгрышах найбольш поўна выяўляецца асноўны 

метад народнай імправізацыі – вар’іраванне мелодыі. Калі паўторнасць 

можна лічыць умовай традыцыйнага, то імправізацыйнасць, перш за ўсё, 

звязана з творчым фактарам. Адным з найбольш выразных прыёмаў 

меладыйнага       вар’іравання,       які       шырока       выкарыстоўваецца 

П. Дз. Жаканавым, з’яўляецца арнаментаванне. У яго выканальніцкім 

арсенале – самыя разнастайныя віды мелізмаў: фаршлагі, мардэнты (з 

верхняй і ніжняй ступенямі), трэлі, глісанда, partamento. Мелізматыка 

надае гучанню мелодыі асоблівую пластычнасць, экспрэсію, а 

танцавальнай музыцы ў цэлым – гарэзліва-заўзяты характар. З яе 

дапамогай падкрэсліваюцца апорныя гукі мелодыі. У шэрагу выпадкаў 

мелізматыка служыць больш поўнаму выяўленню віртуознай асновы. 

У выніку праведзенай работы па высвятленні біяграфічных звестак 

аб П. Дз. Жаканаве, зборы і сістэматызацыі нотаграфічных і 

аўдыёматэрыялаў (апублікаваных і архіўных), транскрыбіраванні і аналізе 

найгрышаў адзначым наступнае. 

П. Дз. Жаканаў – музыкант, які звычайна граў на вяселлях, таму 

аснову яго рэпертуару складае танцавальная музыка. Аднак той факт, што 

ад скрыпача не былі запісаны вясельныя абрадавыя найгрышы і маршы, 

можна    патлумачыць    іншай    (у   параўнанні    з    вясковым    музы́ кай) 

функцыянальнай    нагрузкай    выканальніцтва.    У    дадзеным   выпадку 

прасочваецца, найперш, «святочная» функцыя традыцыйнага музыканта, 

якая заключаецца ў весяленні прысутных і стварэнні адпаведнай 

атмасферы сямейнай урачыстасці. П. Дз. Жаканаў, які геаграфічна 

адарваны ад роднай мясцовасці, хоць і аддае перавагу сучаснаму 

рэпертуару, не парывае з традыцыяй Чавушчыны. Аналіз асноўных 

сродкаў   рэалізацыі   музычных   кампазіцый   танцавальных  найгрышаў, 



ладаінтанацыйных і рытмамеладычных асаблівасцяў іх развіцця дазволіў 

акцэнтаваць увагу на індывідуальных выканальніцкіх рысах ігры 

скрыпача, і, разам з тым, на характэрных аспектах мясцовай традыцыі. 

 

Народны скрыпач у вобразе 
 

Сёння можна казаць пра выключнае значэнне для вывучэння 

мясцовай музычнай творчай дзейнасці П. Дз. Жаканава, які з’яўляецца 

адным з нешматлікіх прадстаўніком інструментальнага народнага 

мастацтва Чавусскага раёна Магілёўскай вобласці. 
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