Alternatywna Bia³oru  kulturowe projekty
niezale¿nego pañstwa bia³oruskiego
Bia³oruski muzyczny nonkonformizm powsta³ w latach 60. XX wieku,
jako odpowied na ruch konformistycznej, oficjalnej muzycznej kultury.
Wi¹za³o siê to z wp³ywem zachodnich nowinek, bitu i rocknrolla, a tak¿e
ruchu hippisów. Now¹ falê muzycznego nonkonformizmu przynios³y lata
80., kiedy rozpoczê³y swoj¹ dzia³alnoæ pierwsze bia³oruskie zespo³y rockowe: BONDA i MROJA. W odró¿nieniu od uczestników ruchu z lat 60.
zwolennicy tej fali g³osili has³a obrony bia³oruskoci. Narodowy ruch bia³oruskiego muzycznego nonkonformizmu zosta³ wiêc zbudowany na fundamentach obrony bia³oruskoci, sprzeciwu wobec oficjalnej kultury muzycznej z okrelonymi w niej gatunkami i rodzajami, oraz w opozycji do muzycznego nonkonformizmu z lat 60., który kszta³towa³ siê pod wp³ywem
zachodnich i rosyjskich tradycji kulturowych. Stworzenie tego bia³oruskojêzycznego pola kulturowego sta³o siê prze³omowe dla mylenia i wiadomoci bia³oruskiego rodowiska muzycznego. Zaczêto mówiæ wrêcz o fenomenie bia³oruskiego rocka1.
Og³oszenie niepodleg³oci Bia³orusi w 1991 r. spowodowa³o zmiany polityczne i kulturowe. Do 1991 r. Bia³oru, jako czêæ pañstwa radzieckiego,
realizowa³a i prezentowa³a model kultury sowieckiej. Nowa sytuacja polityczna wymaga³a okrelenia w³asnej niezale¿noci kulturowej. Mimo wszystko w latach 90. XX wieku nast¹pi³ powrót standardów sowieckich w polityce, kulturze i ¿yciu spo³ecznym Bia³orusinów. rodowiska artystyczne, jako najbardziej nonkonformistyczne i chroni¹ce w³asn¹ niezale¿noæ twórcz¹, nie zaakceptowa³y powrotu starych standardów. W drugiej po³owie lat
90. sformu³owano projekty innej kultury bia³oruskiej, odrêbnej od promowanej przez pañstwo wizji bia³orusko-sowieckiej. Oficjalny obieg kultury,
finansowany przez pañstwo, to model sowiecki, natomiast w nieoficjalnym
obiegu funkcjonuje niezale¿ny nurt kultury bia³oruskiej. Swoboda wypowiedzi artystycznej i wolnoæ s³owa na Bia³orusi s¹ ci¹gle naruszane, jednak rolê animatorów niezale¿nej sceny artystycznej przejmuj¹ organizacje
pozarz¹dowe. Swoboda wypowiedzi artystycznej przez niezale¿ne rodowiska jest wiêc nadal mo¿liwa. Kultura postsowiecka, która wyrasta z tradycji i dowiadczeñ przedsowieckich w³asnych i innych kultur, charaktery1

Zob.: Äýìàêðàòû÷íàÿ àïàçûöûÿ Áåëàðóñ³ 1956-1991, ïåðñàíàæû ³ êàíòýêñò.
Äàâåäí³ê, ðýä. À. Äçÿðíîâ³÷, Ìåíñê 1999.
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zuje siê nonkonformizmem, wielogatunkowoci¹, ci¹g³ym poszukiwaniem
indywidualnego stylu i najlepszego rodka wyrazu. Ta nowa bia³oruska kultura staje siê alternatyw¹ kulturow¹ dla sowieckich wizji politycznych.
Szczególn¹ p³aszczyzn¹ kulturowej alternatywy w stosunku do panuj¹cych wzorów kultury oficjalnej, w swej istocie neoradzieckiej, jest wspó³czesna bia³oruska scena muzyczna. Dzia³alnoæ muzyczna bia³oruskiego rodowiska nonkonformistycznego jest w Polsce ma³o znana. Wprawdzie coraz czêciej podejmowane s¹ inicjatywy promowania bia³oruskiej kultury
(poprzez organizowanie w ró¿nych miastach Polski koncertów zespo³ów bia³oruskich, dni kultury bia³oruskiej czy akcji Solidarnoci z Bia³orusi¹), to
jednak ci¹gle nie mo¿na mówiæ o gruntownej prezentacji tego problemu.
Bia³oruskoæ staje siê przy tym tematem niszowym, zarezerwowanym dla
wybranego grona odbiorców. W potocznej polskiej refleksji bia³oruska muzyka rockowa staje siê za synonimem opozycyjnoci. Mariusz Maszkiewicz wskazuje na swoisty paradoks, jakim jest brak prze³o¿enia administracyjnych zakazów dzia³alnoci bia³oruskiego niezale¿nego rodowiska kulturowego na wyzwolenie energii, prowadz¹cej do buntu i tworzenia alternatywnego wiata kultury i sztuki2. Tymczasem artystyczne projekty, jak
Narodny Albom z 1998 r., czy dzia³alnoæ bia³oruskich zespo³ów undergroundowych N.R.M. i ULIS przekonuj¹, ¿e bia³oruski alternatywny wiat
kultury i sztuki ju¿ istnieje.
1. Narodny Albom, czyli bia³oruska rock-opera
Narodny Albom to nostalgiczno-ironiczna opowieæ z ziem dawnego
pogranicza polsko-bia³oruskiego3. Pocz¹tkowo tworzy³y go jedynie utwory
muzyczne, które z czasem zosta³y uzupe³nione przedstawieniem teatralnym.
Narodny Albom zjednoczy³ we wspólnej pracy muzyków z najpopularniejszych zespo³ów bia³oruskich, a tak¿e ludzi, którzy nie godzili siê na
³ukaszenkowsk¹ wizjê kultury bia³oruskiej4. Wprawdzie idea ca³ego projektu powsta³a w gronie trzech osób: Micha³a Aniempadystawa, Kasi Kamockiej i Lawona Wolskiego, którzy wci¹gnêli do projektu innych ludzi, to
jednak ca³y projekt jest dzie³em wspólnym, ludowym i narodowym. Projekt
obejmuje 24 piosenki autorskie Micha³a Aniempadystawa oraz dwa utwory
ludowe: powojenn¹ piosenkê bia³orusk¹ Nadzieñka i piewan¹ w jêzyku
jidysz Lomir zech iberbetn.
2

3

4
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M. Maszkiewicz, Bia³oru, zespó³ ukrytego paradoksu, Warszawa  Kraków 
Legnica 2008, s. 19.
Informacje na temat wspólnego projektu bia³oruskich muzyków Narodny Albom
podajê za materia³ami zamieszczonymi na stronie internetowej Narodnego Albomu. W dalszej czêci artyku³u na oznaczenie nazwy projektu stosujê skrót NA. Zob.:
http://na.home.by/
W pracê nad wspólnym projektem zaanga¿owani byli: Kasia Kamockaja i Julia H³uszy-

Odwo³anie do historii Bia³orusi stanowi punkt wyjcia do sformu³owania idei ca³ego projektu. NA staje siê swoist¹ mieszank¹ specyficznych tematów muzycznych i fabularnych. Podobnie prawdziwa Bia³oru jest scen¹, na której przenikaj¹ siê ró¿ne krêgi kulturowe i cywilizacyjne. Przyjête
przez twórców zasady: rozpoznawalni bohaterowie i formy muzyczne, ³atwe do zapamiêtania melodie, piosenki, które sprawiaj¹ wra¿enie ju¿ kiedy
s³yszanych, maj¹ przybli¿yæ i u³atwiæ akceptacjê tej wizji kraju. Tym samym g³ównym zadaniem twórców by³o stworzenie mitu kraju, istniej¹cego
w tradycji niesowieckiej, mitu Bia³orusi Zachodniej w okresie miêdzywojennym.
Prototypem miasteczka, w którym ma miejsce akcja NA, mo¿e byæ jakiekolwiek przygraniczne miasteczko bia³oruskie, na przyk³ad wspomniany
w jednej z piosenek Raków. To miejsce odzwierciedla specyfikê bia³oruskoci w niesowieckiej Bia³orusi, wyra¿a s¹siedztwo kulturowe, szacunek
do w³asnej odmiennoci i do odmiennoci innych, podkrela tradycyjne wartoci kultury, które zachowywane s¹ tak¿e w ¿yciu codziennym. Zachodnia
Bia³oru, wed³ug Micha³a Aniempadystawa, autora tekstów NA, odró¿nia
siê od zrusyfikowanego Miñska ¿yw¹ bia³oruskoci¹ i tradycjami5. Staje
siê wzorem do stworzenia epickiego poematu o przygranicznym miasteczku, ostatniej, jeszcze niezatopionej wyspie by³ego kontynentu Wielkiej Litwy6. Zachodnia Bia³oru i jej klimat urzekaj¹ naturalnoci¹, wzajemn¹ ¿yczliwoci¹ ludzi, przywi¹zaniem do jêzyka bia³oruskiego. Tam najlepiej zachowa³a siê równie¿ bia³oruskoæ: È åñëè â êîíå÷íîì ñ÷åòå ðàçìûøëÿòü
ïî ïîâîäó áåëîðóññêîñòè, êîòîðàÿ âñå-òàêè ñóùåñòâóåò åùå íà òåððèòîðèè ñòðàíû, áåçóñëîâíî, áîëüøå îíà ñîõðàíèëàñü êàê ðàç â Çàïàäíîé
Áåëàðóñè. À òðèäöàòûå ãîäû ïîòîìó, ÷òî ýòî áûë ïðåöåäåíò ñóùåñòâîâàíèÿ Áåëîðóñè íå ïîä Ñîâåòàìè7.
NA szybko sta³ siê wa¿nym wydarzeniem w bia³oruskiej kulturze lat 90.
XX wieku, okrzykniêto go pierwsz¹ bia³orusk¹ rock-oper¹, sensacj¹ sezonu, ale tylko dla bia³oruskiej inteligenckiej elity8. Aniempadystaú t³umaczy
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ckaja z zespo³u NOWAJE NIEBA, twórcy z zespo³u N.R.M.  Lawon Wolski, Pit
Paú³aú, Jura Laúkoú i Aleh Alczis Dziemidowicz, Wieranika Kruh³owa i micier
Wajciuszkiewicz z zespo³u KRIWI, S³awa Korañ z zespo³u ULIS. Realizacjê dwiêku zapewni³ pracownik nadaj¹cego wówczas Radia 101,2  Anatol Dod oraz Siarhiej £abandzieúski. Do pracy przyst¹pili tak¿e Iryna Kurapatkina z Radia 101,2, Alaksandr Pamidoraú z Radia B-A, pianista Siarhiej Achramowicz. W nagraniach wziêli
udzia³ pracownicy Radia 101,2, a tak¿e Dzianis Archipaú, Wolha Babak, Wolha Karatkiewicz, Hienad Kienier, Ale Laszkiewicz, Jury Karolik, U³adzimir Kazanoúski.
M. Aniempadystau, Historia, www.na.home.by
Tam¿e.
Ä. Ïîäáåðåçñêèé, ×óæèå ïåñíè Íàðîäíàãà Àëüáîìà, Èìÿ, 5.02.1998,
www.na.home.by
Zob.: C. Goliñski, Narodny Albom  bia³oruska rock-opera, Gazeta Wyborcza,
14.12.2001, http://www.na.home.by
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to faktem wykorzystania w projekcie jednej z bia³oruskich mitologii, która
jest wspólnym polsko-bia³oruskim dziedzictwem, ale nie jest znana szerokiemu audytorium. Bli¿sza jest inteligencji, a nie ludowi9. Ta wizja jest przy
tym tworzona za pomoc¹ uproszczonych klisz historycznych, które u³atwiaj¹ rozpoznanie, ale jednoczenie traktuj¹ przedstawiony wiat ironicznie,
z dystansem. Tworz¹ model wspó³¿ycia, który obowi¹zywa³ w Wielkim Ksiêstwie Litewskim, zgodnego wspó³istnienia narodów i kultur: Bia³orusinów,
Polaków, ¯ydów, Tatarów... Historyczny obraz, jaki prezentuje NA, jest jedn¹
z p³aszczyzn odczytania ca³ego projektu. Inn¹ p³aszczyznê tworz¹ wspó³czesne aluzje ukryte w s³owach piosenek, w opowiedzianej w spektaklu historii czy w kreacji samych postaci, wystêpuj¹cych w przedstawieniu. NA to
próba odpowiedzi na pytanie o istnienie alternatywnej Bia³orusi, kraju, który odrzuci³ sowiecki model pañstwa, który wyrasta z innej tradycji ni¿ sowiecki i ³ukaszenkowski model pañstwowoci.
Praca nad albumem trwa³a ponad dwa lata, sam album by³ gotowy w grudniu 1997 r., a jego premiera mia³a miejsce w miñskim Teatrze M³odego Widza 28 grudnia 1997 r. Na przedstawieniu by³o obecnych jedynie 300 osób.
Gor¹ce przyjêcie bia³oruskim artystom zgotowali tak¿e polscy widzowie na
przedstawieniu 12 grudnia 1999 r. w Bia³ymstoku i w Poznaniu10.
NA mo¿e byæ postrzegany i analizowany na wielu p³aszczyznach. Z pozoru prosta historia, która mog³a mieæ miejsce w przygranicznym miasteczku, kryje w sobie g³êbokie, wa¿ne i ponadczasowe prawdy. Z jednej strony
literalne odczytanie utworu przywo³uje historiê Zachodniej Bia³orusi w czasach miêdzywojennych, jednak¿e pojawiaj¹ siê aluzje do lat póniejszych.
Tym samym wskazuj¹, ¿e NA nale¿y odczytywaæ jako maskê wspó³czesnych wydarzeñ. Prowincjonalne przygraniczne miasteczko staje siê nie tylko centrum wiata przedstawionego w projekcie, ale tak¿e jedynym dostêpnym wycinkiem tamtej rzeczywistoci. Wilno i Warszawa pojawiaj¹ siê jako miejsca poza wiatem, sk¹d przysy³ane s¹ listy, w marzeniach o lepszym
¿yciu. Wydarzenia historyczne, które maj¹ wówczas miejsce, s¹ przedstawiane przez pryzmat dowiadczeñ ludzi ¿yj¹cych w Rakowie. Zmiany historyczne s¹ pokazywane przez sposób kreacji postaci prostych ludzi, ich
reakcje na wydarzenia, radoci i smutki. Prowincjonalnoæ tego miejsca sprawia wra¿enie zawieszenia, zatrzymania. Mocne i trwa³e fundamenty tkwi¹
w idei nacjonalistycznej, przywi¹zaniu do swojego, we w³asnej tradycji, kulturze, kawa³ku ziemi. NA jest w tym sensie odbiciem bia³oruskiej historii
9
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W. Maziarski, Narodny Albom  wywiad z autorem, Gazeta Wyborcza, 13.05.1999,
http://www.na.home.by
Dok³adny opis przyjêcia NA zob.: Â. Êóòðûêà, Íàðîäíû Àëüáîì ó Ìåíñêó, Íàøà
Í³âà, 28.02.2000, http://www.na.home.by; A. Ìàêñ³ìþê, Íàðîäíû Àëüáîì ÿê ëþñòýðêà ñòàãîääçÿ, Íàøà Í³âà, 26.12.1999, http://www.na.home.by

ca³ego wieku. Bia³oruskoæ przez 100 lat by³a spychana do prowincjonalnego wymiaru, tego, który przedstawiono w NA, w kreacji bohaterów, ich mentalnoci i przywi¹zaniu do rodzinnego domu.
Analiza projektu na p³aszczynie jêzykowej i narodowej obrazuje wielokulturowoæ wiata, jaki NA przywo³uje. Album tworz¹ nie tylko utwory
bia³oruskojêzyczne, ale tak¿e w jidysz, w jêzyku polskim i bia³orusko-rosyjskim (to nie jest jednak trasianka11). Przywo³uje to obraz wielonarodowego pañstwa, którego wzorem jest Wielkie Ksiêstwo Litewskie. ¯yj¹ w nim
w zgodzie obok siebie ró¿ne narody. Bia³oruska mowa nie zosta³a tam jednak umocniona w formach instytucjonalnych. Istnieje bez konkretnego miejsca, a jej przetrwanie zapewnia literatura, s³owa piosenek piewanych w NA.
Podejmowane w utworach tematy dotycz¹ wojny i mi³oci, ale tak¿e nios¹ treci narodowe. Niewiele melodii napisano specjalnie dla tego projektu.
Jednak s³owa piosenek harmonijnie wspó³graj¹ z popularnymi melodiami
i narodowymi motywami. Najwa¿niejsza jest p³aszczyzna ideowa projektu,
która nie jest wyra¿ona w sposób dos³owny i nie przybiera formy agitacji,
ale daje wybór innego wiata i innej tradycji, z któr¹ wspó³czeni Bia³orusini mog¹ siê uto¿samiaæ.
Opowiedziana w NA historia jest z pozoru zwyczajnym obrazkiem z ¿ycia wsi w przygranicznym miasteczku bia³oruskim12. Bohaterowie spotykaj¹ siê w domach, karczmie, spêdzaj¹ czas na pracy, zabawie, piewie. ¯yj¹
w zawieszeniu, a centrum ca³ego wiata stanowi dla nich w³asne miasteczko. Inne miejsca, jak Wilno, Warszawa czy Rotterdam, pojawiaj¹ siê przypadkiem, w listach, w marzeniach o lepszym ¿yciu. Ten swoisty spokój burzy wkroczenie Armii Czerwonej. Miejscowi ch³opi ruszaj¹ do walki, kobiety zostaj¹ same w domach, modl¹ siê o szczêliwy powrót ukochanych.
Gdy to nast¹pi, jedna z bohaterek wychodzi za m¹¿, druga swojego mê¿a
wiêzi w piwnicy, by ju¿ nigdzie od niej nie odszed³, jeszcze inna nieszczêliwie zakochuje siê w ¿o³nierzu. Kolejny przemarsz Armii Czerwonej sprawia, ¿e ch³opi ponownie opuszczaj¹ domy. Tym razem niektórzy z nich trafiaj¹ do wiêzienia, inni chowaj¹ siê w lesie, jeszcze inni uciekaj¹ do Rosji.
I tylko listonosz chodzi po lesie z ciê¿k¹ torb¹ i niedorêczonymi listami.
Banalny obrazek, jaki w ten sposób naszkicowano w NA, jest tylko czêci¹
ca³ego projektu. W istocie tak u³o¿one wydarzenia skrywaj¹ wa¿ne problemy.
11

12

Zob.: M. Êóíîâñêàÿ, Íàðîäíû Àëüáîì  ïåñíè íàöèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, ×àñòíàÿ Ñîáñòâåííîñòü, 12.02.1998, http://www.na.home.by
Tekst sztuki znajduje siê na stronie http://www.na.home.by. Zamieszczone poni¿ej
cytaty tekstów piosenek pochodz¹ równie¿ z tego ród³a. Przywo³ujê obszerne fragmenty poszczególnych utworów w celu zobrazowania najwa¿niejszych, wybranych
problemów, poruszonych w projekcie. Jednoczenie nie dokonujê ich szczegó³owej
analizy stylistycznej, poniewa¿ nie jest to celem niniejszego artyku³u.
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wiat przedstawiony w NA to wiat ludzi prostych, Bia³orusinów ch³opskiego pochodzenia, którzy ¿yj¹ w miejscu szczególnym, na pograniczu kultur, cywilizacji i dwóch wrogich sobie pañstw: pañskiej Polski i sowieckiej Rosji. To specyficzne miejsce i czas okrelaj¹ s³owa pierwszego utworu Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêiì, który w ironiczny sposób odsy³a do oficjalnych informacji historiografii sowieckiej, jaka przez ponad po³owê XX
wieku obowi¹zywa³a w nauce bia³oruskiej. To pastisz tez o ucisku panów
polskich, cierpieniach ludnoci bia³oruskiej w II Rzeczypospolitej i oswobodzeniu przez Armiê Czerwon¹. Tymczasem utwór Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêiì kreli obraz normalnego ¿ycia: zabaw, dorastania, nauki, wesel, wojska, starzenia siê, wychowywania wnuków:
Íàñ íà cüâåò, íà Áîæû
Íàðàäçiëà ìàöi
Ó ãàäû öÿæêiÿ
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêiì (...)
Óíóêà¢ êàëûõàëi
Ïåñüíi iì ñüïÿâàëi
Ïðà ãàäû öÿæêiÿ
Ïàä ïðûãí¸òàì ïàíñêiì (...)
Podobny obraz przedstawiaj¹ kolejne utwory NA (Ìàëàäîå ïiâà,
Êðý¢ñêàÿ ïîëüêà, Àðãåíòûíñêàå òàíãà, Aëiöûÿ). Ten spokój i naturalny rytm ¿ycia na wsi, wyznaczany przez pracê, spotkania w gronie s¹siadów, zabawy do rana, burzy wejcie Armii Czerwonej. ¯o³nierze wierz¹
we w³asn¹ misjê i s³usznoæ swoich racji, nios¹ wyzwolenie i domagaj¹ siê
otwartego przyjêcia od miejscowej ludnoci. Pieñ ¿o³nierzy Armii Czerwonej Àòü-äâà, ëåâîé pojawia siê w NA dwa razy:
Àòü-äâà, ëåâîé
Àòü-äâà, ïðàâîé
Íàøå äåëî ïðàâîå
È âñåì âñòðå÷íûì-ïîïåðå÷íûì
Ìû æåëàåì çäðàâèÿ
Âûõîäèòå, ïðèâå÷àéòå
Ñ õëåáîì-ñîëüþ íàñ âñòðå÷àéòå
Îáíèìàéòå, öåëîâàéòå
Ìû ñâîè, âû òàê è çíàéòå (...)
Jednak¿e w przedstawieniu nadejcie Armii Czerwonej nie wzbudza
u wiêkszoci mieszkañców Rakowa pozytywnych emocji. Mê¿czyni porzucaj¹ rodzinne domy, by walczyæ z najedc¹. Na Armiê Czerwon¹ czeka
jedynie Józik, drwal, który marzy o ¿yciu w Zwi¹zku Sowieckim. W swojej
piosence skar¿y siê na ucisk panów, bezsensown¹ pracê i ma³y zarobek.
Dlatego wypatruje rosyjskich czo³gów:
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Óñiì ïðûâiòàíüíå
Çàâóöü ìÿíå Þçiê
ß õà÷ó æûöü
Ó Ñàâåöêiì Ñàþçå (...)
Äîøêi ïiëóþ
Àä ðàíà äà ðàíà
À ñêóòêó íÿìà
Áî ïðàöóþ íà ïàíà (...)
ß ñóïðàöü ïðûãí¸òó
Ïàíî¢ i ïàäïàíêà¢
×àêàþ ç íàäçåÿé
Íà ðóñêiÿ òàíêi
Przeciwn¹ postawê prezentuje sklepikarz z Wilna Kazik Piasecki, który
jak sam mówi jest reakcjonist¹ antysowieckim. Reprezentuje klasê rz¹dz¹cych, jest w³acicielem sklepu z ubraniami, wykorzystuje pracowników
i nie chce ¿adnych zmian. Marzy o Polsce  od morza do morza:
Âiòàì ïàíîâå
ß Êàçiê Ïÿñýöêi
ß ðýàêöûéíû
I àíòûñàâåöêi
ß ðýïðýçýíòàíò
Àä ïàíóþ÷àé êëÿñû
Ýêñïëþàòóþ
Ïðàöî¢íûÿ ìàñû (...)
Ãðîøàé õàïàå
Óñ¸ áóäçå äîáðà
Íåõ æûå Ïîëüñêà
Àä ìîðà äà ìîðà
¯o³nierze Armii Czerwonej s¹ dumni z wykonania swej misji. Wierz¹, ¿e
przepêdzili polskich panów, ¿e lud czeka³ na ich pomoc w wyzwoleniu,
wreszcie, ¿e przynieli radoæ i szczêcie. W pe³ni wyra¿aj¹ to propagandowe has³a czterech ¿o³nierzy:
Ïåðøû âàéñêîâåö: Ïðûéøë³ ÷ûðâîíûÿ òàíê³  ïà¢öÿêàë³ ïàíû ³ ïàíê³.
Äðóã³: Ñàëäàöêàÿ ïåñüíÿ  ìàãóòíàÿ çáðîÿ.
Òðýö³: Àðì³ÿ ÷ûðâîíà  âàøà ìîö ³ àáàðîíà.
×àöüâ¸ðòû: Äçå ¢ëàäà íàðîäà, òàì ø÷àñüöå ³ ñâàáîäà.
Tym przekonaniom przeciwstawiona jest ironiczna pieñ Äàðàãiÿ ìài
ìàñêâi÷û, któr¹ wykonuje jedna z bohaterek, witaj¹c ¿o³nierzy chlebem
i sol¹. W jej pieni Bia³oru jest krajem otwartych drzwi, w którym przyjezdni z Rosji s¹ mi³ymi goæmi. To bardzo czytelna aluzja do polityki prezydenta Bia³orusi Aleksandra £ukaszenki i idei po³¹czenia kraju z Rosj¹ w ramach jednego Zwi¹zku Bia³orusi i Rosji:
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Äàðàãiÿ ìài ìàñêâi÷û
Óâàæàiìûi ëåíiíãðàäöû
Íiê÷ûìó íàì Àò÷ûçíó äçÿëiöü
À öåì ïà÷ý íàì íåçà÷ýì äðàööà
Ïðûiçæàéöi êà ìíå ¢ Áåëàðóñü
Ïðûâàçiöi äðóçåé i çíàêîìûõ
Ìîéöå ðóêi, ñàäçiöiñü çà ñòîë
Àòäûõàéöi i áóäçüöi êàê äîìà (...)
Ïðûiçæàéöi êà ìíå ïàñêàðýé
Ïðîñiì ìiëàñüöi, ìiëàñüöi ïðîñiì
Áåëàðóñü, êðàé àòêðûòûõ äçüâiðýé
Ãîðàä Ãðîäíà, Ñàâåöêàÿ, 8.
NA oddaje w pe³ni atmosferê przygranicznego miasteczka, wci¹gniêtego
w dzia³ania wojenne i politykê dwóch wrogich sobie s¹siadów. Poruszane
s¹ problemy szpiegostwa, przemytu, który staje siê ród³em utrzymania, ucieczek miejscowych mê¿czyzn przed Armi¹ Czerwon¹. Pieñ dwóch polskich
szpiegów Äâà ïîëüñêiõ øïi¸íû, któr¹ wykonuj¹ bracia Bolek i Lolek
Kaczyñscy, opowiada o sekretnych dzia³aniach przeciwko Sowietom:
Ìû äâà ïîëüñêiõ øïi¸íû
Áîëåê äû Ë¸ëåê, Ë¸ëåê äû Áîëåê
Ó íàøûõ êiøýíÿõ öóêåðêi ç àòðóòàé
Ó íàøûõ êiøýíÿõ ìà¢çýð ç êîëüòàì
Ó íàøûõ êiøýíÿõ ñüïiñû ïàðòûéöà¢
Ó íàøûõ êiøýíÿõ ïëÿíû çàâîäà¢ (...)
Ta pieñ jest równie¿ aluzj¹ do wydarzeñ z lat 90. i atmosfery podejrzliwoci w pañstwie £ukaszenki. Wówczas bowiem trwa³ w Oszmianach proces korespondenta rosyjskiej telewizji ORT Paw³a Szeremieta, który zosta³
oskar¿ony o nielegalne przekroczenie granicy i szpiegostwo13. Utwór jest
równie¿ prób¹ rozliczenia ze specyficznym podejciem do ¿ycia i prób¹ nazwania swoistej mentalnoci nie tylko Bia³orusinów, ale w ogóle ludzi, którzy we wszelkich dzia³aniach doszukuj¹ siê inspiracji przez obce si³y,
knowania i agentury. Äâà ïîëüñêiõ øïi¸íû, jak uwa¿a Aniempadystaú,
wymiewa sk³onnoæ do paranoi i szpiegomanii14. W ten nastrój wpisuje siê
równie¿ pieñ o przemytniku Êàíòðàáàíäûñò:
Òóò íà ïàìåææû
Êàìåííûÿ âåæû
Æàëåçíûÿ äçüâåðû
Çàìêi i çàñîâû
Òàåìíûÿ ïàñòêi
13

14
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Szczegó³owo opisuje to wydarzenie sam Pawe³ Szeremiet. Analizuje równie¿ rz¹dy
prezydenta. Zob.: Ï. Øåðåìåò, Ñ. Êàëèíêèíà, Ñëó÷àéíûé ïðåçèäåíò, Ìîñêâà 2003.
W. Maziarski, dz. cyt.

Ïàäçåìíûÿ ñõîâû
Ìà¢êëiâûÿ ìàñêi
Íà òâàðàõ àõîâû
Iì ñýðöû i äóøû
Àïëåöåíû äðîòàì
I òîêàì àòðó÷àíà êðî¢
À ¢ êàíòðàáàíäûñòà
Áëàêiòíûÿ âî÷û
¨í ïðàöóå øòîíî÷û
Ðîáiöü ö¸ìíóþ ñïðàâó
Ïàðóøàþ÷û Ïðàâà
I Çàêîí êðûìiíàëüíû
Ïðàç ãðàíiöó öÿãàå
Êàíòðàáàíäíû òàâàð (...)
Przemytem zajmuje siê wiêkszoæ bohaterów sztuki. Rzeczywistoæ przedwojennego Rakowa mia³a staæ siê alternatyw¹ dla wspó³czesnej Bia³orusi
wed³ug wizji £ukaszenki. W istocie projekt NA prezentuje bardzo wa¿ny
problem. Pokazuje g³êbokie i powa¿ne uczucie patriotyzmu u ludzi prostych i dot¹d postrzeganych przez badaczy poza kategoriami narodowymi.
To maska dla wspó³czesnych Bia³orusinów, którzy równie¿ marz¹ o w³asnym kraju i niezale¿noci. Najpiêkniejsze utwory NA podejmuj¹ w³anie
ten temat.
Piosenka Êðàé òû ìîé, Êðàé pokazuje zaanga¿owanie w walkê o w³asne miejsce na ziemi, powiêcenie, gotowoæ oddania ¿ycia w obronie kraju
przed nawa³nic¹ ze Wschodu. Bohaterowie sztuki, Bia³orusini, wsparci wiar¹
i prawd¹, maj¹ poczucie odrêbnoci od wschodniego najedcy, wierz¹ w pomoc Anio³a Obroñcy i Matki Bo¿ej. Wreszcie wierz¹ w zwyciêstwo:
Ìû äàïiöü íå ïàñüïåëi äà äíà
ßê ðàïòî¢íà ïà÷óëi âàéíà
Òû ñêàçà¢ ìíå: Äàðóé i áûâàé
I ïàéøî¢ áàðàíiöü íàø êðàé (...)
Ìû ¢ øýðûõ ìóíäûðàõ
Ïàä øýðûì êðûâiöêiì íåáàì
Ïåðàä íàâàëàé ç Óñõîäó
Ñòàíåì ìóðàì êàìåííûì
Áóäçåì ñòàÿöü íåïàðóøíà
Áóäçåì ñòàÿöü, ïåðàìîæàì
Ç íàìi âåðà i ïðà¢äà
Ç íàìi Áîæàÿ Ìàöi
Ç íàìi àí¸ë-àáàðîíöà
Áóäçåì ñòàÿöü áÿñêîíöà
Ïàêóëü òîëüêi õîïiöü ìîöû
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Êàëi ÿø÷ý áóäçåì æûâû
Êðàé, òû ìîé êðàé
Ãðàé ãýéíàë, ãðàé
Äàé âåðû, äàé
I ìû ïåðàìîæàì.
Podobny nastrój przynosi tak¿e piosenka Ýõ, çìàãàëiñÿ ìû, któr¹
w sztuce wykonuj¹ powracaj¹cy z wojny z Armi¹ Czerwon¹ bohaterowie.
Marzenia o w³asnym kraju, w³asnym miejscu na ziemi najpe³niej oddaj¹
dwa inne utwory: ß, äà æàëþ, íÿ ïàí i Ïðîñòûÿ ñëîâû. Przywo³uj¹
one obraz prostoty, szczeroci i bezpieczeñstwa. W³asna ziemia, w³asny dom
rodzinny to miejsce najwa¿niejsze, azyl, w którym mo¿na siê ukryæ, w którym mo¿na byæ sob¹. Z jednej strony to obraz ma³ej ojczyzny, bia³oruskiej
ziemi, bie³aruskiej baækaúszczyny, synonim tutejszoci, sposobu, w jaki okrelali siebie przez d³ugi czas Bia³orusini15. Doskonale obrazuj¹ to s³owa jednego z bohaterów sztuki, miciera Kostki: Ãàëî¢íàå  ãýòà çÿìëÿ. Áåçü çÿìë³ íå áûëî á àí³ ãàðýëê³, àí³ íàñ ç òàáîþ. Êîëüê³ çÿìëÿ ¢ñÿãî äàå, à êîëüê³ ¢ ¸é ÿø÷ý ñõàâàíà! Ìû ïà ¸é õîäç³ì ³ íàâàò íÿ âåäàåì.
Z drugiej strony, s³owa tych piosenek s¹ dowodem na istnienie patriotyzmu i poczucia narodowej godnoci, której odmawiano przez lata narodowi
bia³oruskiemu, wskazuj¹c na jego ch³opskie pochodzenie i specyfikê duchowoci. Bia³oru staje siê ojczyzn¹, ziemi¹, za któr¹ siê walczy i ginie.
Jednoczenie jest czym bliskim, bardzo osobistym, wyj¹tkowym. Daje wiarê, si³ê i nadziejê na przysz³oæ.
Ïðîñòûÿ ñëîâû
Ïðîñòûÿ ðý÷û
Õëåá íà ñòàëå
Ïîëûìÿ ¢ ïå÷û
Ãýòà òàê ïðîñòà
Ãýòà òàê äîáðà
ßê ç ãàëàâîþ
Çàëåçüöi ïàä êî¢äðó
Ïðûöåìêàì ñiíiì
Çiìîâàé ïàðîþ
Ó äîìå áàöüêî¢ñêiì
¡ñ¸ òàê çíà¸ìà
Óñ¸ òàê íàäçåéíà
Óñ¸ òàê ãðóíòî¢íà
Øòî òóò äàäàöü?
Õiáà øòî íi÷îãà
15
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Tak mówi o sobie równie¿ jedna z bohaterek sztuki, Nadzieñka: Òóò ÿ ïðàæûâàþ,
òóòýéøàÿ ÿ. Kategoria tutejszoci jest w szczególny sposób prezentowana w Narodnym Albomie. Odsy³a równie¿ do dzie³a Janki Kupa³y Tutejsi.

Ìîæíà æûöü äàëåé
Äçåíü ïðûéäçå íîâû
Äàáðàíà÷, ïàíåíêi
Äàáðàíà÷, ïàíîâå
Za tym miejscem siê têskni i do niego siê wraca tak, jak zrobi³ to jeden
z bohaterów sztuki, nauczyciel Frederyk Rahojsza, który po powrocie z Rotterdamu wnosi do prowincjonalnego miasteczka nowoczesnoæ, nowego ducha. Instaluje w swojej chacie antenê i puszcza muzykê z adaptera, niemal¿e przenosz¹c bohaterów w przysz³oæ.
W projekcie NA poruszono tak¿e zagadnienie jêzyka bia³oruskiego i religii, które nie stanowi¹ dla prostych ludzi wyznacznika ich przynale¿noci
grupowej czy identyfikacji narodowej. Zachowany jest jednak wobec nich
szacunek i czeæ. Wprawdzie Bóg pojawia siê w utworach NA bardzo czêsto i stanowi element charakterystyczny dla opisu bia³oruskiej to¿samoci
(w utworze Ìàòêà Áîñêà Âàñòðàáðàìñêà), to jednak w gronie inteligencji wymiar religijny nie jest ju¿ tak wa¿ny. Na pierwszym miejscu w jej
ocenach znajduje siê bowiem jêzyk bia³oruski, który jest medium, stanowi¹cym o narodowej identyfikacji, podczas gdy wród bohaterów NA nie
ma w³aciwie refleksji nad jêzykiem bia³oruskim.
Aluzje do wspó³czesnoci szczególnie wyra¿a utwór piewany w jêzyku
polskim przez Lawona Wolskiego, który wciela siê w rolê wêdrownego, samotnego i prowincjonalnego aktora. Ta autoironiczna ballada pokazuje osamotnienie niepodleg³ociowego rodowiska bia³oruskiego, którego reprezentanci stworzyli Narodny Albom. Staj¹ siê samotnymi aktorami, którzy
nieustannie domagaj¹ siê wys³uchania. Treci, które przekazuj¹ za porednictwem NA, maj¹ daæ wiarê w istnienie innego kraju, innej Bia³orusi. Maj¹ byæ
konfrontacj¹ z mitologi¹ sowieckiej Bia³orusi i przywo³aniem wiata, który
nie zanik³, który ci¹gle istnieje i mo¿e zast¹piæ sowiecki model. Micha³ Aniempadystaú t³umaczy cel NA s³owami: ¯eby poczuli smak tamtego wiata i porównali go z tym, co maj¹ dzisiaj16. Popularnoæ, jak¹ cieszy siê NA dowodzi, ¿e projekt niezale¿nych bia³oruskich twórców osi¹gn¹³ swój cel.
Dok³adna analiza treci zawartych w Narodnym Albomie przekonuje
o jego wa¿noci. Projekt bia³oruskich twórców sta³ siê wizj¹ alternatywnej
Bia³orusi, zakorzenionej w tradycji wielonarodowego i wielokulturowego
pañstwa. Tak skonstruowany wiat stanowi aluzje do mitów narodowych,
traktowanych niekiedy z ironi¹, a tak¿e do wspó³czesnej rzeczywistoci politycznej Bia³orusi. Staje siê tym samym urzeczywistnieniem marzeñ o w³asnym kraju. Bia³oruskoæ w Narodnym Albomie to uszanowanie dla ch³opskiego pochodzenia narodu, przywi¹zanie do rodzinnego domu, wiadomoæ
odrêbnoci narodowej od Rosjan i Polaków, umiejêtnoæ ¿ycia w zgodzie
16

W. Maziarski, dz. cyt.
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z innymi narodami, wreszcie gotowoæ do walki w obronie w³asnej niezale¿noci pañstwowej.
2. Niepodleg³a Republika Marzeñ  fenomen zespo³u N.R.M.
Alternatywn¹ wizjê Bia³orusi stworzy³ kultowy bia³oruski zespó³ rockowy N.R.M., który powsta³ w 1994 r. Jego znaczenie dla bia³oruskiej kultury
jest du¿e, gdy¿ w sk³ad zespo³u weszli twórcy z innej historycznie i kulturowo wa¿nej bia³oruskiej muzycznej kapeli rockowej z lat 80. XX wieku,
MROI17. Zmiana nazwy, a tak¿e stylu muzyki by³a zwi¹zana z prób¹ dostosowania siê do nowej sytuacji politycznej i spo³ecznej w kraju oraz chêci¹
odejcia od stereotypów naros³ych wokó³ poprzedniej formacji.
N.R.M. tworz¹ Lawon Wolski  wokalista i gitarzysta, a tak¿e autor wiêkszoci tekstów zespo³u, Pit Paú³aú  gitarzysta, Jura Laúkoú  gitarzysta
basowy i Aleh Dziemidowicz  perkusista18. Wykonywana przez zespó³
muzyka jest manifestem m³odego pokolenia Bia³orusinów, którzy wraz
z przemianami historycznymi na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku dojrzewali do niezale¿noci i walki o w³asny kraj. Pocz¹tkowo MROJA piewa³a
utwory w jêzyku rosyjskim, ale kontakt ze rodowiskiem nacjonalistów
bia³oruskich w koñcu lat 80. XX wieku19, którzy porozumiewali siê za pomoc¹ jêzyka bia³oruskiego, zainspirowa³ muzyków do przejcia na jêzyk
bia³oruski. Dlatego N.R.M. piewa ju¿ tylko w jêzyku bia³oruskim. Wspó³praca MROI i rodowiska nacjonalistów przynios³a wzajemne korzyci. Nacjonalici, by dotrzeæ do m³odych odbiorców, potrzebowali oparcia w ruchu
undergroundowym, cz³onkowie MROI pod wp³ywem ugruntowanych postaw nacjonalistów  dojrzeli. Nie tworzyli ju¿ tylko muzyki rockowej, ale
przede wszystkim wiadomy bia³oruski rock20. Muzycy zespo³u N.R.M., ja17

18

19

20
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MROJA (Ìðîÿ  po polsku: Marzenie) powsta³a w 1981 r., a rozwi¹zano j¹ w 1994 r.
Gra³a punk rock. W jej sk³ad wchodzili: Lawon Wolski  wokal, Pit Paú³aú  gitara, Jura Laúkoú  gitara basowa, Aleh Dziemidowicz  perkusja, U³adzimier Dawydoúski  gitara (do 1989 r.). Zespó³ nagra³ 6 albumów: Stary chram (1984),
Zrok (1987), Studyja BM (1988), Dvaccaæ vomaja zorka (1989), Bijapole
(1990), Lepyja pieni z albomaú 1988-1990 (1992).
Informacje nt. dzia³alnoci MROI i N.R.M. podajê za: Â. Äçÿòë³êîâ³÷, ²õ Ìðîÿ, ²õ
N. R. M., Ì³íñê 2005. Krótko w zespole gra³ drugi gitarzysta  Sasza Ma³odszy
Dudar, który pewnego dnia znikn¹³ bez ladu. Wówczas jego zadanie przej¹³ Lawon
Wolski i tak sformowany sk³ad gra bez ¿adnych zmian do dzisiaj. ladem po pracy
Dudara s¹ piosenki Dzie toje s³ova i Nie chadzicie ú ciomny les, zamieszczone
na sk³adance Spravazdaèa 1994-2004  Gold Edition. Cz³onkowie zespo³u wystêpuj¹ tak¿e w innych projektach i grupach muzycznych. Lawon Wolski jest liderem
zespo³ów KRAMBAMBULA oraz (pod pseudonimem Kanzler) ZET. Pit Paú³aú i Aleh
Dziemidowicz graj¹ w rockowej grupie GARADZKIJA oraz folkowej PETE PAFF.
Dzi ci ludzie stanowi¹ pierwszy szereg opozycji wobec w³adzy i polityki £ukaszenki: Siarhiej Dubawiec, Wiktar Iwaszkiewicz, Wincuk Wiaczorka.
Zob.: M. Nocuñ, A. Brzeziecki, Ograbiony naród. Rozmowy z intelektualistami bia-

ko spadkobiercy MROI, piewaj¹ w jêzyku bia³oruskim i s¹ zwi¹zani ze
rodowiskiem bia³oruskich opozycjonistów, a tak¿e wspó³tworz¹ ruch odrodzenia bia³oruskiego w latach 90. XX wieku.
Szczególna rola, jak¹ N.R.M. pe³ni w ¿yciu m³odych Bia³orusinów, polega nie tylko na tworzonej przez nich muzyce i g³oszonych za jej porednictwem wa¿nych treciach spo³ecznych, politycznych i kulturowych, ale przede
wszystkim na stworzeniu alternatywnego pañstwa, innej Bia³orusi, która
ma zast¹piæ, chocia¿by tylko teoretycznie, pañstwo £ukaszenki. Bia³oruscy
muzycy stworzyli bowiem wirtualne pañstwo, Niepodleg³¹ Republikê Marzeñ (Niezalenaja Respublika Mroja, st¹d skrót w nazwie zespo³u N.R.M.),
która posiada swoj¹ konstytucjê, swoje w³adze, obywateli, odznaczenia pañstwowe, god³o, hymn i flagê pañstwow¹21. God³o i flaga Niepodleg³ej Republiki Marzeñ s¹ przy tym bardzo czyteln¹ aluzj¹ do nieakceptowanych
przez bia³oruskich muzyków i rodowisko opozycyjne znaków pañstwowych
Bia³orusi £ukaszenki. Do god³a Republiki Bia³oru dodano bowiem trupi¹
czaszkê, a tradycyjny, ludowy wzór z lewej strony na fladze zast¹piono pasem trupich czaszek i skrzy¿owanych piszczeli. Symbole Niepodleg³ej Republiki Marzeñ staj¹ siê tym samym karykatur¹ znaków pañstwa £ukaszenki. Funkcjê hymnu pañstwa pe³ni jeden z utworów zespo³u Partyzanckaja, który sta³ siê tak¿e hymnem bia³oruskiej nowej formacji i wizytówk¹
zespo³u. Zosta³y w nim sformu³owane zasady i wskazówki do walk o w³asn¹
bia³oruskoæ. Pañstwo ma ambasady w rzeczywistych, innych krajach, np.
w Polsce czy Ukrainie22. Przynale¿noæ do Niepodleg³ej Republiki Marzeñ
jest dobrowolna, ka¿dy mo¿e zostaæ jej obywatelem. Do pañstwa mo¿na
zapisaæ siê na jego stronie internetowej. Podstawowe dokumenty w pañstwie stanowi¹ Paszport obywatela N.R.M. (album Papart hramadzianina
N.R.M.) oraz Wiza N.R.M. (tribute Viza N.R.M.)23. W Niepodleg³ej Republice Marzeñ obowi¹zuj¹ dwa alfabety  cyrylica i ³acinka, a jêzykiem
pañstwowym jest jêzyk bia³oruski. Muzycy z zespo³u s¹ ministrami Niepodleg³ej Republiki Marzeñ. Lawon Wolski jest ministrem pracy i odpoczynku, Pit Paú³aú obj¹³ resort propagandy, Jura Laúkoú jest ministrem
walki z korupcj¹ i ³apówkarstwem, a Aleh Dziemidowicz otrzyma³ posadê
specjalisty do spraw turystyki.
Ideologia zespo³u i wirtualnego pañstwa Niepodleg³ej Republiki Marzeñ
zaczê³a siê formowaæ na p³ycie Îäç³ðûäç³äç³íà z 1996 r. Znalaz³y siê na
niej utwory, które idealnie wpisywa³y siê w sytuacjê bia³oruskiego spo³eczeñstwa i ówczesnych przemian politycznych kraju. Wówczas £ukaszenka przej¹³ w³adzê, zmieniono symbolikê pañstwow¹, oraz przyspieszono
21
22
23

³oruskimi, Kolegium Europy Wschodniej. Fundacja , 2008, s. 14.
Zob.: http://nrm.by.com
Zob.: http://nrm.com.pl
Ñ. Áóäê³í, Íàøà Í³âà, 5.02.2004., www.nn.by

127

proces rusyfikacji kraju. W odpowiedzi na te przemiany powsta³o wirtualne
pañstwo Niepodleg³ej Republiki Marzeñ. Ustrój pañstwa zosta³ og³oszony
jako wojownicza demokracja.
Ideologiê pañstwa, wartoci i prawdy w nim obowi¹zuj¹ce najpe³niej oddaj¹ utwory muzyczne bia³oruskiego zespo³u. N.R.M. w swym dorobku ma
szeæ p³yt studyjnych i jeden album koncertowy: £a£a£a£a (1995), Îäç³ðûäç³äç³íà (1996), Ïàøïàðò ãðàìàäçÿí³íà N.R.M. (1998), Òðû ÷àðàïàõ³ (1999), album Äîì êóëüòóðû (2002). W 2007 r. pojawi³ siê nowy
album 06. Wraz z nim zaprezentowano wizerunki pañstwowych odznaczeñ i medalu Niepodleg³ej Republiki Marzeñ. Nazwa p³yty odsy³a za do
2006 r., kiedy powsta³a wiêkszoæ tekstów, ale przede wszystkim do wydarzeñ tego roku. Jak mówi Wolski: Ãîä áû¢ òàê³ áàãàòû íà ïàäçå³. Áûëà
âÿë³êàÿ ñòóäýíöêàÿ ðýâàëþöûÿ  ìû òàì àäõàäç³ë³... Ìû ÿê íà ðàáîòó
òóäû õàäç³ë³ øòîâå÷àð. Ãýòà çàïîìí³ëàñÿ  ³ íà àëüáîìå ¸ñöü ïåñí³,
íà¢ïðîñò ïðûñâå÷àíûÿ ãýòûì ïàäçåÿì. Íàñàìðý÷ óñ¸ ï³ñàëàñÿ ø÷ûðà
³ íÿçìóøàíà. Ìû ñÿáå íå ïðûìóøàë³ í³÷îãà ï³ñàöü24. Pe³n¹ dyskografiê
zespo³u uzupe³niaj¹ sk³adanki: w 1997 r. wydano Made in N.R.M.,
w 1999 r.  Akustyczne koncerty koñca XX wieku, w 2000 r. pojawi³
siê singiel Samotnik, w 2004 r.  Spravazdaèa 1994-200425.
Cz³onkowie zespo³u, wraz z innymi bia³oruskimi muzykami, brali udzia³
we wszystkich wspólnych muzycznych projektach bia³oruskiego niezale¿nego rodowiska. Razem z nim nagrali albumy Pieniarok w 1997 r. w ho³dzie z³o¿onym pierwszemu bia³oruskiemu zespo³owi rockowemu, Narodny albom w tym¿e roku, Volnyja tancy  s³uchaj svajo w 1999 r., album
z piosenkami patriotycznymi Ja naradziúsia tut w 2000 r., Volnyja tancy
24

25
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Ì. Êàðíÿé÷óê, Â. Ìàëüêåâ³÷, Íîâû àëüáîì N.R.M. 06 çÿâ³ööà ¢ êðàìàõ ïðàç
òûäçåíü, 07.05.2007, www.nrm.com.pl
Albumy £a£a£a£a, Îäç³ðûäç³äç³íà, Ïàøïàðò ãðàìàäçÿí³íà N.R.M. zosta³y
nagrane w studio wokalisty zespo³u ULIS S³awy Korania. To pozycje ju¿ legendarne,
charakteryzuj¹ce siê jeszcze ostrym brzmieniem. £a£a£a£a to p³yta, której utwory
zosta³y napisane w czasach istnienia zespo³u MROJA. Jej nazwa pochodzi od s³ów
piosenki napisanej przez Micha³a Aniempadystawa. Îäç³ðûäç³äç³íà przynios³a zespo³owi prawdziw¹ popularnoæ oraz stanowi pierwszy etap formowania siê ideologii
wirtualnego pañstwa N.R.M., a Ïàøïàðò... jest uwa¿any za najlepszy komercyjnie
i twórczo album w dorobku zespo³u. Sk³adankowa kaseta Made in N.R.M. zawiera
piosenki z £a£a£a£a i Odzirydzidziny. Dwuczêciowy album Akustyènyja kancerty kanca XX stahoddzia z 1999 r. oprócz piosenek N.R.M. zawiera tak¿e utwory MROI, ULISA i Narodnego Alboma. Samotnik to pierwszy w historii bia³oruskiej muzyki singiel, który zawiera³ trzy utwory z póniejszej p³yty, a tak¿e klipy
i fotografie. P³yta Òðû ÷àðàïàõ³ by³a promowana w trasie koncertowej na Bia³orusi. W 2004 r. z okazji dziesiêciolecia istnienia zespo³u ukaza³a siê sk³adanka Spravazdaèa 1994-2004 w dwóch edycjach: srebrnej i z³otej, na której znalaz³y siê dwie
premierowe piosenki: 10 i Rok-n-ro³ nie úratuje. Edycja z³ota zawiera dwa bonusy.

 alternatyva.by w 2001 r., Serca Eúropy in rock w 2001 r., Personal
Depeche (tribute dla DEPECHE MODE z 2002 r.) i Hieniera³y ajèynnaha
roku w 2004 r.
Teksty utworów bia³oruskiego zespo³u poruszaj¹ wa¿ne spo³eczne i polityczne tematy, choæ nie zawsze w bezporedni sposób. S³owa i muzyka26 s¹
form¹ protestu przeciw re¿imowi, a tym samym manifestem wolnoci. Dlatego zespó³ i jego twórczoæ s¹ bardzo popularne w rodowiskach bia³oruskojêzycznej m³odzie¿y. Podobn¹ popularnoæ zespó³ zyskuje tak¿e poza
granicami kraju. Koncertuje w Polsce, na Ukrainie czy w Rosji27.
Idea powo³ania pañstwa by³a odpowiedzi¹ na nastroje i oczekiwania m³odego spo³eczeñstwa bia³oruskiego, które tylko z pozoru ¿y³o w normalnym
kraju. Bia³oruska niezale¿na muzyka daje tylko z³udzenie funkcjonowania
w normalnych warunkach. Muzyka N.R.M. to dwiêki wolnoci, o któr¹ bia³oruska m³odzie¿ chce walczyæ. Bia³oru, jak uwa¿aj¹ cz³onkowie zespo³u, to
najlepsze pañstwo dla muzyki rockowej, poniewa¿ w kraju dyktatorskim zawsze jest o co walczyæ28. Paradoksalnie polityka Aleksandra £ukaszenki sprawia, ¿e rock i muzyka zaanga¿owana mog¹ istnieæ na Bia³orusi.
W utworach bia³oruskiego zespo³u s¹ podejmowane tematy, dotycz¹ce
nietolerancji ludzi, braku zmian w Bia³orusi, specyficznych warunków ¿ycia w pañstwie dyktatorskim. W niebezporedni sposób muzycy mówi¹
o problemach kraju, choæ równoczenie czyni¹ bardzo wyran¹ aluzjê do
bia³oruskich warunków ¿ycia. To próba omieszania polityki w³adz, ale przede wszystkim inspiracja dla Bia³orusinów do refleksji nad w³asnym ¿yciem
i wolnoci¹. Poniewa¿ g³ównym celem cz³onków N.R.M. jest ofiarowanie
26

27

28

Twórczoæ N.R.M. to mieszanka ró¿nych stylów muzyki. Pocz¹tkowo zespó³ wykonywa³ utwory hard-rocka i punka, póniej w³¹cza³ elementy grunge, funk, rap-core.
Znajduj¹ siê tak¿e nastrojowe ballady, elementy lirycznej muzyki bia³oruskiej. W niniejszej pracy g³ówn¹ uwagê zwracam jednak na teksty piosenek N.R.M., a nie na
rodzaj wykonywanej przez zespó³ muzyki. Koncentrujê siê g³ównie na tych utworach
bia³oruskiego zespo³u, które staj¹ siê wyk³adni¹ filozofii grupy, a tym samym s¹ najlepszym obrazem idei alternatywnego dla modelu £ukszenki pañstwa.
W Polsce N.R.M. regularnie uczestniczy w festiwalu muzyki m³odej Bia³orusi Basowiszcza. Gra³ równie¿ w Bia³ymstoku, Poznaniu, a tak¿e w Warszawie oraz ju¿
kilkakrotnie w Krakowie. Zespó³ koncertowa³ tak¿e w Szwecji, Danii, na Ukrainie
i w Rosji. W 2005 r. Wolski wystêpowa³ równie¿ na specjalnym koncercie PID¯AMY PORNO z okazji 15. rocznicy formacji. Zob.: G. Szklarek, N.R.M. w Polsce,
Gazeta Wyborcza, 19.10.2004.
Volski: Belarus is the best country in the world for rock n roll. For we have real
problems to fight for. After the breakdown of the Soviet Union the big rock bands
from the west came and killed Belarusian rock music. But then Lukashenka took
power and saved us. He gave new life to real rock music. He gave us something to
play for, Pit Pauloff says. Zob.: M. Klvgaard, O. N. Toft, Rock-rebels saved by the
dictator Alyaksandr Lukashenka, the Belarusian dictator, has brought new life to
Belarus most famous rock band N.R.M. Once again they can play for freedom, http:/
/w2.djh.dk/international/2004f/euroviews/belarus3.html
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s³uchaczom wolnoci, nawet jeli ma ona trwaæ tylko 1,5 godziny, czyli
tyle, ile trwa koncert bia³oruskiego zespo³u.
Idea alternatywy dla pañstwa £ukaszenki wyrasta z twórczoci zespo³u
N.R.M. Szczegó³owa analiza poszczególnych utworów zespo³u wskazuje
na jego charakter, specyfikê i wizjê innego kraju, prawdziwej Bia³orusi, Niepodleg³ej Republiki Marzeñ. Na ka¿dym albumie zespo³u s¹ podejmowane
podobne tematy, ale ka¿da kolejna p³yta jest rozwiniêciem poprzedniej.
Wród sta³ych tematów w twórczoci N.R.M. znajduje siê analiza wspó³czesnej rzeczywistoci Bia³orusi pod rz¹dami prezydenta £ukaszenki. To
opis realiów kraju, dla którego alternatywê stanowi stworzone przez bia³oruskich muzyków pañstwo, Niepodleg³a Republika Marzeñ. Wraz z objêciem przez Aleksandra £ukaszenkê w³adzy rozpocz¹³ siê w³aciwy etap twórczoci zespo³u, a pierwszy album £a£a£a£a z 1995 r. zosta³ nagrany ju¿
po zwyciêstwie £ukaszenki w wyborach prezydenckich. Ten fakt mia³ wp³yw
na charakter dalszej twórczoci bia³oruskiego zespo³u. Wyranie buntowniczy nastrój utworów i kontestacyjne postawy muzyków stopniowo by³y skrywane w ironicznych s³owach piosenek, które mimo wszystko stanowi³y czyteln¹ aluzjê do warunków panuj¹cych w kraju i do osoby nowego prezydenta29. Dlatego mo¿na wskazaæ w twórczoci N.R.M. grupê utworów stanowi¹cych diagnozê bia³oruskiego spo³eczeñstwa w kraju £ukaszenki, a tak¿e opisuj¹cych bia³orusk¹ rzeczywistoæ lat 90. Ju¿ na pierwszej p³ycie zespo³u w utworze Áûâàé pokazano problem emigracji i narastania w bia³oruskim spo³eczeñstwie eskapistycznych postaw, które mia³y byæ manifestacj¹ niezgody na sytuacjê w kraju.
Íàäûõîäçÿ÷û ðàíàê ïàõíå äûìàì ³ õëåáàì,
Íàäûõîäçÿ÷û ðàíàê ïàõíå ¢ëàäàé ÷óæîé.
Áûâàé, ìîé ðîäíû êðàé!
Áûâàé, ìîé ðîäíû ãîðàä!
Áûâàé, ìîé áðûäê³ áðàò!
Áûâàé, ìîé ëþáû âîðàã!
Przy czym taka postawa dotyczy³a zarówno emigracji fizycznej  poza
granice kraju, jak i psychicznej  w pracê, marzenia, na³ogi. Cz³onkowie
zespo³u wybrali ucieczkê w pracê, a kolejne albumy ugruntowa³y ich pozycjê na bia³oruskiej scenie muzycznej. Obraz kraju pod rz¹dami £ukaszenki
zosta³ uzupe³niony kolejnymi utworami. Piosenka 25, 26, 27... z albumu
Ïàøïàðò... powsta³a z pods³uchanych rozmów milicjantów, a s³owa utworu zapisa³ Micha³ Aniempadystaú. Bezporedni¹ inspiracjê stanowi³o zachowanie milicjantów wobec niego po aresztowaniu za udzia³ w demonstracji. Ten utwór, jak zaznacza Wolski, sta³ siê wiadectwem warunków ¿y29
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Jakkolwiek nale¿y podkreliæ, ¿e w ¿adnym utworze N.R.M. nie pada nazwisko prezydenta.

cia na Bia³orusi w czasach rz¹dów £ukaszenki30. Piosenka Òâîé ïàðòðýò
z tej samej p³yty jest za bardzo wyran¹ aluzj¹ do wszechobecnoci prezydenta £ukaszenki w ¿yciu spo³eczeñstwa bia³oruskiego:
Òû, òû çüÿ¢ëÿåñüñÿ òî òóò, òî òàì.
² äçå í³ çüÿâ³ñüñÿ, ïà¢ñþëü òâîé ïàðòðýò.
Òâîé ïàðòðýò ïðàäàåööà ¢ êí³æíàé êðàìå.
Òâîé ïàðòðýò íà ñüöÿíå â³ñ³öü ó ðàìå.
Òâîé ïàðòðýò  òû íà ³ì ãåðîé ó ìàñöû.
Òâîé ïàðòðýò ïàõíå ôàðáàþ äðóêàðñêàé.
Na p³ytach zespo³u znajduj¹ siê tak¿e utwory, które stanowi¹ analizê specyficznej mentalnoci Bia³orusinów, którzy w wiêkszoci przypadków zachowuj¹ biernoæ wobec wydarzeñ dotycz¹cych ich samych, wreszcie zamykaj¹ siê we w³asnym wiecie i pogr¹¿aj¹ w nostalgicznej zadumie nad
w³asnym losem31. Pomimo braku aprobaty takich postaw, muzycy N.R.M.
nie krytykuj¹ i nie kwestionuj¹ wyborów ludzi. Chc¹ jednak daæ im alternatywê, pokazaæ, ¿e sposób ¿ycia, jaki proponuje oficjalna w³adza, nie jest
jedynym mo¿liwym wyborem. S³owa dezaprobaty, jakie padaj¹ w poszczególnych utworach, nie s¹ pozbawione ¿yczliwego spojrzenia i troski:
ßê³ íàðîä?!
ßêàÿ, íàõðýí, ìîâà?!
Íàðîä äóðíû
¨í ëþá³öü æûöü õðýíîâà
À ÿ ëþáëþ íàðîä
Õîöü íå¢çàåìíà
Ëþáëþ ëþá³öü 
Ëþá³öü çà¢æäû ïðûåìíà
Utwory zespo³u N.R.M. obna¿aj¹ zaciankowoæ, biernoæ i powszechny strach, panuj¹cy wród Bia³orusinów. Szczególnie wyranie pokazuje
ten nastrój utwór Õàâàéñÿ ¢ áóëüáó z p³yty Òðû ÷àðàïàõi:
Áàþñÿ ÿ, áà³ñüñÿ òû, áàÿööà öÿáå, áàÿööà ìÿíå.
Òàêàÿ ¢ íàøàãà íàðîäó íÿë¸ãêàÿ ïðàöà 
Óñå é ïà¢ñþëü ïàâ³ííû áàÿööà.
W utworach Ìû ñàì³ ïà ñàáå i Ëåïåé íÿ áóäçå z p³yty Îäç³ðûäç³äç³íà muzycy kwestionuj¹ sens ¿ycia iluzjami, uciekania do przesz³oci
i ¿ycia wspomnieniami. Pozorny pesymizm i zw¹tpienie skrywaj¹ faktyczny spokój i akceptacjê, ale nie jest to bierna aprobata w³asnego losu.
30
31

Zob.: B. Äçÿòë³êîâ³÷, dz. cyt., s. 178.
Taki obraz utrwalaj¹ stereotypy o bia³oruskim narodzie. Zob.: A. Antipienka, Wspó³czesny Bia³orusin (prze¿ywaj¹cy kryzys etniczny), [w:] Narody i stereotypy, red.
T. Walas, Kraków 1995, s. 95-98; F. Ziejka, Mieszkañcy smutnej arkadii. Szkic do
portretu Bia³orusinów w polskiej literaturze, [w:] Narody i ..., dz. cyt., s. 99-103.
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Ci¹g³a obawa przed zmian¹, przyzwyczajenie do z³ego losu i ci¹g³ego
dowiadczania krzywd okrelaj¹ specyfikê bia³oruskiej duchowoci. Taka
postawa odbiera si³y do walki, spycha naród bia³oruski do roli biernego
przedmiotu dzia³añ innych si³, wreszcie stanowi jego zgodê na ¿ycie przesz³oci¹. Szczególn¹ piosenk¹, powiêcon¹ analizie mentalnoci bia³oruskiego spo³eczeñstwa i ukazuj¹c¹ historyczne uwarunkowania kszta³tuj¹ce jego
kondycjê, jest utwór Ìà¸ ïàêàëåíüíå z p³yty Äîì êóëüòóðû. To poetycki obraz bia³oruskiego pokolenia, ludzi wychowanych w zniewolonym
kraju, dla których niewola staje siê stanem zwyczajnym:
Ìà¸ ïàêàëåíüíå
Ó öåìðû ðàñëî.
Öÿïåð ÿìó öåìðà 
Òàêñàìà ñüâÿòëî.
Ìà¸ ïàêàëåíüíå
Ðàñëî íà ìÿæû
Ç çàñëîíàé æàëåçíàé
Ó ñàìàé äóøû.
Ìà¸ ïàêàëåíüíå
Õàâàåööà ¢ öåíü.
Ó ñüâåò ëåòóöåíüíÿ¢,
Âà ¢÷îðàøí³ äçåíü.
Ìà¸ ïàêàëåíüíå
Ãóëÿå ³ ïå,
Ñòà³öü íà êàëåíÿõ,
Íÿ ëþá³öü ñÿáå.
Zniewolony naród nie potrafi sam decydowaæ o swoim losie, a jego cz³onkowie nie potrafi¹ porozumieæ siê miêdzy sob¹. Swoist¹ krytyk¹ mentalnoci Bia³orusinów jest w³anie utwór Þðà, ¸ëê³-ïàëê³, Êîëÿ, który tylko z pozoru jest zabawnym obrazkiem z ¿ycia dwóch m³odzieñców. W rzeczywistoci ich postawa obrazuje brak porozumienia siê ludzi we wspólnej
sprawie32. Pesymistyczna diagnoza bia³oruskiego spo³eczeñstwa jest jednak ³agodzona przez utwory, w których muzycy N.R.M. przekonuj¹, ¿e
wszystko zale¿y od samego cz³owieka i podejmowanych przez niego wiadomych decyzji. Kontrastowe zestawienie obrazu kraju pogr¹¿onego w marazmie, zacofaniu i naiwnym oczekiwaniu na niespodzianki od losu z postaw¹ ludzi aktywnych, gotowych podj¹æ ryzyko, przynosi utwór Òðû ÷àðàïàõi. Z jednej strony pozbawia z³udzeñ i omiesza biernoæ czekania na
zmiany, z drugiej za przekonuje, ¿e wszystko mo¿e byæ inaczej, trzeba tyl32

132

Utwór powsta³ w 2002 r., ale problem, który przedstawia, jest nadal aktualny. Ten
brak porozumienia jest szczególnie widoczny w postawach rodowiska opozycjonistów, którzy nie potrafi¹ osi¹gn¹æ konsensusu i zjednoczyæ siê we wspólnej walce.

ko umieæ to dostrzec i umieæ krytycznie spojrzeæ nawet na to, co najbardziej bliskie i cenne, by zrozumieæ w³asne b³êdy:
Òû íå ÷àêàé, ñþðïðûçà¢ íÿ áóäçå.
Õýé ëà-ëà-ëà-ëàé,
Òû íå ÷àêàé, òû íå ÷àêàé.
Êàá ëþáiöü Áåëàðóñü, íàøó ìiëóþ ìàìó,
Òðýáà ¢ ðîçíûõ êðàÿõ ïàáûâàöü.
Çðàçóìååø òàäû  ïàä òâàiìi íàãàìi
Òðû ñëàíû íåðóõîìà ñòàÿöü.
Wspó³czesna Bia³oru staje siê przez to krajem zawieszonym miêdzy
przesz³oci¹ i teraniejszoci¹, gdzie z pozoru wszystko wygl¹da dobrze,
ale tak naprawdê jest pozbawione w³asnej specyfiki i indywidualnoci. Taki obraz przedstawiono w utworze Äàñòàëà.
Obraz wspó³czesnej Bia³orusi jest tak¿e krelony w utworach z ostatniej
p³yty zespo³u 06. Wprawdzie zaprezentowano na niej postawy przezwyciê¿aj¹ce marazm spo³eczeñstwa bia³oruskiego, to jednak w s³owach niektórych piosenek wyranie nakrelono obraz kraju zdominowanego przez
innych, np. Ñòàë³íãðàä:
Êðà³íà-ðó³íà
Íÿ¢êëþäíà ñòà³öü íà êàëåíÿõ.
Ïàä çîðêàé-ïàëûíàì
Ãàäóå ñâàå ïàêàëåíüí³.
² íåõòà áÿæûöü,
Êàá ñïàêîéíà äàæûöü,
À íåõòà çãàäæàåööà
Ìî¢÷ê³ ñëóæûöü.
Äëÿ ãýòàãà òðýáà
Çàáûööà íà ðýøòê³ ñóìëåíüíÿ.
Podobnym rozliczeniem z bia³orusk¹ rzeczywistoci¹ jest piosenka Ãàäçþ÷í³ê, jaka przywo³uje obraz bia³oruskich realiów, telewizji, promuj¹cej ³atw¹ rozrywkê, otumaniaj¹c¹ bia³oruskie spo³eczeñstwo:
Ïðûâ³òàíüíå, ðîäíû êðàé!
ßê æûâåø, ðàñïàâÿäàé!
Øòî çà ìóçûêà ¢ ýô³ðû
Ó ôàðìàöå show must die?
Ãýé, àé÷ûíà, øòî ç òàáîþ,
Øòî ç òâà¸þ ãàëàâîþ?
Øòî çà ÷àðê³, øòî çà øêâàðê³,
Øòî çà á³òâà çà ¢ðàäæàé?! (...)
Áà÷ûø, íàöû³ íàäçåÿ
Çà ìÿæîé íàñåíüíå ñåå?
Íó, à òóò êàçëû é áàðàíû
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Âó÷àöü æûöü ç òýëåýêðàíó,
À íàñåëüí³öòâó êâàðòàëà¢
Òëóìÿöü ãîëà¢ ñýðûÿëû,
À íàñåëüí³öòâó ðà¸íà¢
Òëóì³öü ãîëà¢ çüìåé çÿë¸íû.
Stosunek do ojczystego kraju nie jest ca³kowit¹ negacj¹ wszelkich osi¹gniêæ Bia³orusinów i ich postaw, ale jest w³anie tym krytycznym spojrzeniem z dystansu, nie pozbawionym jednak wiary w zmianê.
Alternatywê dla pañstwa £ukaszenki stanowi Niepodleg³a Republika Marzeñ, projekt niezale¿nego pañstwa bia³oruskiego, którego krystalizacjê przynios³a druga p³yta zespo³u Îäç³ðûäç³äç³íà. Tematy podejmowane na nowej p³ycie by³y wówczas bardzo wa¿ne dla m³odego rodowiska, nie tylko
bia³oruskojêzycznej m³odzie¿y. Jak zauwa¿y³ Wolski, niemal w ka¿dej z piosenek na p³ycie wystêpuje podmiot zbiorowy my, co dawa³o przekonanie
o istnieniu wspólnoty. St¹d pomys³ stworzenia narodu Niepodleg³ej Republiki Marzeñ. Kolejne utwory na p³ycie sugeruj¹ równie¿, ¿e jej s³uchacze s¹
kim wyj¹tkowym i bior¹ udzia³ w istotnych wydarzeniach33.
Wa¿n¹ piosenk¹ w ocenach samych twórców N.R.M. jest Ïåñüíÿ ïàäçåìíûõ æûõàðî¢, która w szczególny sposób jednoczy³a s³uchaczy, dawa³a im poczucie bycia elit¹, ludmi wybranymi do realizacji wa¿nego zadania. Sam utwór pocz¹tkowo wprowadza przygnêbiaj¹cy nastrój, kreli
obraz kraju, w którym nie wschodzi s³oñce, ani ksiê¿yc, gdzie nie widaæ
gwiazd i gdzie nigdy nie bêdzie wiat³a. Ta wizja jest zestawiona z obrazem
wspólnoty i jej ogromn¹ si³¹, która mimo wszystko daje nadziejê. £¹czy ich
wspólny los, wspólne trudne warunki ¿ycia, wreszcie wiara w zwyciêstwo.
Wraz z albumem Ïàøïàðò ãðàìàäçÿí³íà N.R.M. powsta³o pañstwo
Niepodleg³a Republika Marzeñ. Ok³adka p³yty jest jednoczenie paszportem obywatela pañstwa. Szczególnym utworem na p³ycie jest Ïàâåòðàíû
øàð, który wyra¿a têsknotê za wolnoci¹, oderwaniem siê od przyziemnych spraw i problemów. Przenosi s³uchaczy w inny wymiar, w inn¹ przestrzeñ, pozwala na dystans, ale nie jest ucieczk¹ od problemów. Jest oddechem wolnoci, dla którego warto siê powiêciæ:
Ïàâåòðàì ñâàáîäû äûõàþ ÿ (...)
Àëå áà÷û¢ íåáà ÿ
Äûõà¢ íåáàì ÿ, íåáà ÿ êðàíà¢!
O takiej przestrzeni marz¹ Bia³orusini i tak¹ krain¹ jest Niepodleg³a Republika Marzeñ. Do niej wszyscy zmierzaj¹, poniewa¿ jest spe³nieniem pragnieñ i têsknot. Taki obraz przywo³uje piosenka ß åäó:
ß ìàþ ñâîé ãåðá, ÿ ìàþ ñâîé ñüöÿã,
ß ìàþ ñâîé êðàé, äçå äûõàöü ìíå ñìà÷íà (...)
33
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ß åäó ¢ ñâàþ êðà³íó
Swoistym podsumowaniem p³yty jest utwór Áåëàðóñê³ øëÿõ, który
kreli obraz Bia³orusi i jej mieszkañców jako ludzi wiadomych w³asnej
narodowej i kulturowej odmiennoci, wiadomych tradycji kraju, ¿yj¹cych
z w³asnej woli i w zgodzie z s¹siadami. To naród ¿yczliwy, gocinny i nie
krzywdz¹cy innych. Przy tym bezgranicznie oddany w³asnemu wolnemu
krajowi:
ß áåëàðóñ, Áåëàðóñü ÿ ëþáëþ,
Ìàþ íàäçåþ ³ âåðó ñâàþ (...)
ß  áåëàðóñ, áåëàðóñê³ ìîé øëÿõ (...)
Òóò íàðàäç³¢ñÿ ÿ, òóò çàñòàíóñÿ.
ß ãàíàðóñÿ ñâà¸é Áåëàðóñüñþ!
Kolejny album zespo³u, Òðû ÷àðàïàõ³, wywo³a³ dyskusje w rodowisku
muzycznym. Cz³onkowie zespo³u byli atakowani za zmianê stylistyki, komercyjnoæ i zdradê w³asnych idei. W swojej obronie podnosili argument zdobycia szerszego i bardziej uniwersalnego grona odbiorców. Nie grano ju¿ tylko
dla m³odzie¿y, która po kilku latach wyrasta z buntowniczych postaw i porzuca ten muzyczny styl, ale dla wszystkich ludzi, dla których wa¿na jest sytuacja w Bia³orusi. Dla zespo³u N.R.M. najwa¿niejsze by³o zachowanie i propagowanie idei bia³oruskiej wszelkimi dostêpnymi i skutecznymi rodkami:
Ó íàñ âåëüì³ áàãàòàÿ ïàë³òðà, òàìó øòî íàñ ö³êàâ³öü íÿ ôîðìà, à ³äýÿ,
ÿêóþ ìû íÿñåì, ïåðø çà ¢ñ¸ áåëàðóñêàÿ ³äýÿ, ïîòûì ³äýÿ ðàñïðûãîíåíàñüö³ ³ ã.ä . ² ìû âûêàðûñòî¢âàåì ðîçíûÿ ñðîäê³ äëÿ äàíÿñåíüíÿ ãýòàå
³äý³. ² ãýòà ¢ñ¸ àäíî íå ïàïñîâûÿ ñðîäê³, à ñðîäê³ ç àëüòýðíàòû¢íûõ ñòûëÿ¢. ² ÿ çàðàç íàø ñòûëü âûçíà÷àþ ÿê «àëüòýðíàòû¢íàÿ ýêëåêòûêà»34.
Jakkolwiek album spotka³ siê z krytyk¹ rodowisk muzycznych, to jednak wród publicznoci odniós³ sukces. By³ ponadto promowany pierwsz¹
w historii Bia³orusi tras¹ koncertow¹. Krytycy muzyczni zarzucali zespo³owi nie tylko odejcie od brzmienia rockowego, ale równie¿ s³aboæ tekstów
(choæ zespó³ dosta³ nagrodê za najlepsze teksty na Rock Koronacji). Szczególnie podkrela³ to Jewgienij Do³gich, redaktor czasopisma Äæàç-êâàäðàò, wed³ug którego najwa¿niejsze w bia³oruskiej muzyce rockowej s¹ w³anie s³owa35. Jednak analiza poszczególnych utworów pokazuje, ¿e zespó³
nie porzuci³ dotychczasowego tonu i misji szerzenia bia³oruskiej idei. Kolejne utwory uzupe³niaj¹ zarysowany wczeniej obraz innej Bia³orusi, kraju
wolnych i wiadomych ludzi, którzy równie¿ wierz¹ we w³asn¹ niezale¿noæ i mo¿liwoæ decydowania o w³asnym losie. Taka wiadomoæ pozwala im pouczaæ innych, by nie czynili z³a innym.
Niepodleg³a Republiki Marzeñ jest krajem, w jakim ka¿dy cz³owiek sam
34
35
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decyduje o swoim istnieniu, w jakim ¿yj¹ wolni ludzie, którzy sami kieruj¹
swoim ¿yciem. Ideê Niepodleg³ej Republki Marzeñ najpe³niej przedstawia
piosenka Õóäñàâåò. Wymarzony wiat, w³asne pañstwo, gdzie ¿ycie zale¿y tylko od samego cz³owieka:
Ïðûäóìàé ñàáå ñâîé ñâåò,
Ïðûäóìàé ñàáå ñâÿòëî,
Ïðûäóìàé ñâîé äîæäæ ³ ñíåã,
Ïðûäóìàé óñ³ì íà çëîñöü.
Ïðûäóìàé ñàáå ñâîé êðàé,
Ïðûäóìàé ñàáå æûöö¸ (...)
Ïðûäóìàé ñàáå ñÿáå. (...)
ß ðàñïàâÿäó òàáå
¡ñ¸, øòî ïðûäóìà¢ ñàì
² ãýòû íÿ³ñíû ñâåò
Ó ðóê³ òâàå àääàì.
W 2002 r. pojawi³ siê kolejny album zespo³u, w którym kontynuowano
poruszane ju¿ wczeniej tematy. Wszystkie utwory zespo³u s¹ konsekwentnie realizowan¹ popularyzacj¹ idei bia³oruskiej i formowaniem alternatywy dla pañstwa £ukaszenki. Podkrelana jest bia³oruska to¿samoæ i przywi¹zanie do ojczystej ziemi. W utworze Áåëàðóñê³ÿ äàðîã³ wyra¿ono postawê pe³nego oddania sprawom kraju, jednoczenie uzasadniaj¹c, ¿e ka¿dy
wymiar ¿ycia Bia³orusina jest wyznaczany przez dobro ojczyzny:
Íà áåëàðóñê³õ äàðîãàõ  ñýðöà ìà¸,
Òóò ïà÷ûíàåööà ¢ñ¸, òóò çàâÿðøàåööà ¢ñ¸.
Ïðûâ³òàíüíå, æûöüö¸, äà ïàáà÷ýíüíÿ, æûöüö¸
Íà áåëàðóñê³õ äàðîãàõ,
Áåëàðóñê³õ äàðîãàõ...
St¹d marzenia o w³asnym miejscu i w³asnym kraju w utworze Î-î, ãýòà
¢ñ¸. Nadzieja i wiara w przysz³oæ, jakie panuj¹ wród obywateli Niepodleg³ej Republiki Marzeñ, wymagaj¹ od nich pe³nego zaanga¿owania we
wspólnej pracy i wiadomego dzia³ania. Niepodleg³¹ Republikê Marzeñ tworz¹ ludzie odwa¿ni i wiadomi w³asnych d¹¿eñ i motywów, które nimi kieruj¹. Mówi o tym utwór FM:
Óñ¸ ïàä êàíòðîëåì  ñïàêîéíà!
Ñýðöà êðà³íû íà ÷óæûõ äàëîíÿõ.
Ìû ñàì³ ñòâàðàåì ñâàþ ðýïóòàöûþ.
Ìû ñ¸íüíÿ ³äçåì íà ðàäû¸ñòàíöûþ (...)
Obywatele Niepodleg³ej Republiki Marzeñ nie s¹ tak¿e ludmi biernymi,
musz¹ dzia³aæ, by odnieæ sukces. W utworze Ôàáðûêà nacisk jest po³o¿ony na decyzje poszczególnego cz³owieka, od którego naprawdê du¿o zale¿y:
Âûá³ðàåø? Âûá³ðàé
Êàëÿðîâû íåáàêðàé (...)
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Ðîá³ø âûãëÿä? ß ðàáëþ,
Øòî ëþáëþ ¢ñþ çÿìëþ (...)
Ðàçóìååø? Çðàçóìåé,
Øòî íÿ çãàñ ÿø÷ý àãìåíü,
À êàë³ àãìåíü íÿ çãàñ,
Íàì çãàñàöü ÿø÷ý íÿ ÷àñ.
Wiara w pomyl¹ przysz³oæ Bia³orusi jest warunkiem istnienia Niepodleg³ej Republiki Marzeñ. Temat ten rozwija utwór 3 ×àðàïàõ³  2:
Áóäçå ¢ñ¸ ¢ öÿáå ¢ ïàðàäêó,
Áóäçå äîáðà ¢ñ¸ ç òàáîé,
Áóäóöü ãðîøû. Áóäóöü ãðàäê³,
Ãëåáà, ãë³íà, ïåðàãíîé,
Áóäçå äîáðàÿ ¢ëàäà,
Áóäçå íåøòà íà ñòàëå.
Na ostatniej p³ycie zespo³u 06 obraz Niepodleg³ej Republiki Marzeñ
utrwalono w utworze Ïàäâîäíàÿ ëîäêà, która staje siê metaforycznym
obrazem pañstwa-azylu, który chroni swoich obywateli przed niebezpieczeñstwami36. Bia³o-czerwono-bia³a podwodna ³ód pomimo przeszkód p³ynie po wyznaczonej drodze. Jej obywatele ciesz¹ siê wolnoci¹:
Ìû æûâåì ó áåë-÷ûðâîíà-áåëàé ïàäâîäíàé ëîäöû
Ìû æûâåì ó ïàäâîäíàé ëîäöû, äçÿ¢÷ûíû ³ õëîïöû
Âåñåëà æûâåì ìû, ë¸ãêà é ñâàáîäíà
¡ íàøàé áåë-÷ûðâîíà-áåëàé ëîäöû ïàäâîäíàé
Dlatego o tak¹ alternatywê warto walczyæ. W wiêkszoci swoich piosenek bia³oruski zespó³ podejmuje zagadnienie wojny. To trzeci blok tematyczny utworów N.R.M., spajaj¹cy dwa pozosta³e, krel¹ce odmienne wizje
Bia³orusi: kraju £ukaszenki z jednej strony i Niepodleg³ej Republiki Marzeñ z drugiej. Obywatele Niepodleg³ej Republiki Marzeñ walcz¹ z pañstwem £ukaszenki. Krystalizacjê tego tematu przynios³a p³yta Îäç³ðûäç³äç³íà, która zmieni³a tak¿e stylistykê utworów zespo³u. Podejmowanie trudnych tematów sta³o siê w ówczesnych warunkach szczególnie ryzykowne,
a jednak utwory skrywaj¹ ogromny ³adunek emocjonalny, który tylko z pozoru jest ch³odn¹ ocen¹ sytuacji. Now¹ broni¹ sta³a siê ironia, sarkazm,
przemiewanie. Buntownicze postawy przynosz¹ g³ównie utwory powiêcone walce, przedstawiaj¹ce Bia³orusinów jako naród walcz¹cy o w³asny
kraj. Hymnem m³odego pokolenia sta³a siê pieñ Ïàðòûçàíñêàÿ, która
jest manifestem walki o wolnoæ Bia³orusi i bezkompromisowoæ postawy
m³odego pokolenia:
Ìû  ïàðòûçàíû,
Ëÿñíûÿ áðàòû.
36
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Ìû  ïàðòûçàíû,
Ç âàéíîé ìû íà òû.
Ìû  ïàðòûçàíû,
Ëþá³ì íàø êðàé,
À÷ûñüö³ì ñâîé êðàé
Àä ÷óæûíñê³õ çãðàé.
² íàøûÿ ëþäç³ (...)
áóäóöü ðàäç³ìó ñâàþ âûçâàëÿöü (...)
À ïîòûì ìû âûïåì ç òàáîé ñàìàãîíê³
Çà íàøûÿ ïóø÷û, ëÿñû ³ ïàãîðê³,
Çà âîëüíû íàø êðàé, çà êàíåö âàéíû.
Ìû  ïàðòûçàíû, áåëàðóñê³ÿ ñûíû.
Nastrój wojny wprowadza równie¿ utwór Íà ë³í³³ ôðîíòó. Jest to obraz kraju pogr¹¿onego w wiecznej wojnie, a tak¿e ludzi, których ka¿dy etap
¿ycia: dzieciñstwo, m³odoæ, dojrza³oæ wyznaczaj¹ realia wojny:
Ìû ç òàáîþ íà ë³í³³ ôðîíòó
Áÿñêîíöàé àé÷ûííàé âàéíû.
O bezgranicznym oddaniu i powiêceniu dla ratowania kraju, a tak¿e ci¹g³ej gotowoci do walki mówi piosenka Ïàêóëü íå ïà÷íåööà âàéíà z p³yty Ïàøïàðò ãðàìàäçÿí³íà N.R.M.. W utworze Âàéíà z albumu Äîì
êóëüòóðû podejmowany jest temat odwiecznej wojny, któr¹ Bia³orusini
tocz¹ o w³asny kraj. S¹ do niej przygotowani od zawsze, poniewa¿ wojna
wyznacza naturalny rytm ich ¿ycia, ale jednoczenie nie jest powszechnym
zjawiskiem, do którego mo¿na siê przyzwyczaiæ:
Âàéíà áûëà çà¢ñ¸äû.
Âàéíà íàø ïðàâàäûð.
Ìû ã³íåì çà ñâàáîäó,
Çìàãàåìñÿ çà ì³ð (...)
Íàì òàê çàãàäàë³ 
Ïà öýë³ ñòðàëÿöü.
Íàñ òàê ðûõòàâàë³ 
Ó áà³ âûæûâàöü.
Íàì íå ïàãðàæàë³,
Í³õòî íå êðàíà¢,
Íàì ïðîñòà ñêàçàë³:
Âàéíà! Âàéíà!
Âàéíà! Âàéíà!
Podobny nastrój wprowadza utwór Ë¸ãê³ÿ-ë¸ãê³ÿ, w którym wyra¿one jest oddanie ojczynie, a tak¿e gotowoæ jej obrony:
Ë¸ãê³ÿ-ë¸ãê³ÿ
Íàøû äàë¸ê³ÿ.
Öÿæê³ÿ-öÿæê³ÿ
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Áë³çê³ÿ íàøûÿ.
Ñüâåòëûÿ-ñüâåòëûÿ
Íàøû ïàìåðëûÿ.
Ö¸ìíûÿ-ö¸ìíûÿ
Íàøû øòîäç¸ííûÿ.
Ó ñüâåòëûì ñüíå
Ö³ ¢ ö¸ìíûõ äíÿõ
Ñêàçàë³ ìíå,
Øòî òû  ìàÿ (...)
Áûëî ³ ¸ñüöü.
² íàøà çëîñüöü,
Í³áûòà ¢ ãëûòêàõ íàøûõ êîñüöü.
Íàä íàì³ ñòðàõ,
Í³áûòà ñüöÿã.
² ìû æûâåì, í³áû ¢ ãàñüöÿõ.
Çüá³ðàé ñÿáðî¢,
Çàïàëüâàé ãàç.
Óñ¸ ñòàãîäçüäçå  äýêàäàíñ.
Çäûìàé ñÿäëî,
Ãàñ³ ñüâÿòëî.
Ïà ïëå÷û ñüíåãó íàìÿëî.
Obywatele Niepodleg³ej Republiki Marzeñ walcz¹ przede wszystkim
o prawo do ¿ycia we w³asnym kraju, o mo¿liwoci decydowania o w³asnym
losie i realizacjê marzeñ. Ustrój ich pañstwa to wojuj¹ca demokracja, gdzie
ka¿dy ma takie same prawa. Podkrelaj¹ to szczególnie cz³onkowie zespo³u
N.R.M. Ich muzyka ma daæ ludziom si³ê do walki, pokazaæ alternatywê dla
kraju £ukaszenki. Jak zauwa¿a Wolski, muzyka nie robi rewolucji, jedynie
idzie obok. Pomaga m³odym ludziom walczyæ. Najpierw jednak oni musz¹
tego chcieæ37.
Obywatele Niepodleg³ej Republiki Marzeñ wierz¹ w zwyciêstwo w³asnych idea³ów. Wierz¹, ¿e nadszed³ czas zmian. Taki nastrój jest wyra¿ony
w utworach ostatniej p³yty zespo³u. Utwór Íàñ äà õàëåðû przywo³uje
obraz ludzi zdeterminowanych, wierz¹cych w zwyciêstwo, podbudowanych
w³asn¹ si³¹ i liczebnoci¹. Ci ludzie nie boj¹ siê ju¿ w³adz i represji. G³os
narodu, wzywaj¹cy do walki, jest najwa¿niejszy:
Áåç êàìïðàì³ñó àäðàçó ³ ðàïòàì.
Ìû ¢ ÷îðíûì ñüï³ñå ³ ìû ¢æî äà¢íî òàì.
Ïåðàï³ñàöü íàñ íÿ õîï³öü ïàïåðû, 
Íàñ ì³ë³¸íû, íàñ äà õàëåðû.
Íàñ íå ðàçüâåðíåø ç íàøàé äàðîã³!
37
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Ìû ñêàæàì Í²Ý ³ äàñòàòêîâà.
Âîçüìåì ¢ ðóê³ ñüöÿã ïåðàìîã³,
Ïðà¢äà çà íàì³, ç íàì³ ñâàáîäà.
Taka determinacja i bezkompromisowoæ prowadz¹ do zwyciêstwa. Sukcesem jest bowiem ju¿ sam fakt, ¿e zmieni³o siê nastawienie Bia³orusinów do
walki o w³asny kraj. Zw¹tpienie i bezradnoæ zosta³y zast¹pione przez zapa³
i now¹ energiê do dzia³ania. Przekonuj¹ o tym s³owa utworu Ãàäçþ÷í³ê:
Õîï³öü ñûïàöü ñîëü íà ðàíó,
¡ñ¸ ³äçå ïàâîäëå ïëÿíó.
Õîï³öü ïëàêàöü ³ êðû÷àöü,
Íàäûõîäç³öü íîâû ÷àñ.
Âîñü ¸í ñòóêàå ¢ øûáó 
Íå òóæë³âû, íå ôàëüøûâû.
Ïðûâ³òàíüíå, ðîäíû êðàé!
Òû ãàòîâû? Ñóñòðàêàé!
Õàé âàðîæûöü ãàäçþ÷í³ê âàðîæû,
¡ñ¸ ðî¢íà ìû ïåðàìîæàì!
¡ñ¸ ðî¢íà ìû ïåðàìîæàì,
Áî ³íà÷àé áûöü ïðîñòà íÿ ìîæà.
Niepodleg³a Republika Marzeñ jest pañstwem, które istnieje w opozycji
do pañstwa £ukaszenki, ale jednoczenie jest jego ironicznym odbiciem.
Jest parodi¹ absurdalnych decyzji prezydenta i jednoczenie bezpiecznym
azylem dla tych, którzy nie potrafi¹ odnaleæ siê w rzeczywistym kraju: This
is our way of finding a stronghold in a time where it is not easy for any artist
to survive. We have created a virtual state for ourselves and our friends in
which one can hide away from the Belarusian reality. In this virtual state we
often parody absurd acts of the Belarusian leaders. For instance, we will
soon be holding a referendum. We are a state in the state. We cant accept
the values of the present Belarusian state, and it doesnt accept us either.
Our music is not played on the radio or tv, but there are many likeminded
people out there  mówi wokalista zespo³u Lawon Wolski38. To rozdwojenie wspó³czesnej Bia³orusi przedstawia utwór Ìåíñê ³ Ì³íñê z p³yty
06. Ìiånsk jest miastem, które ¿yje w sercach i g³owach niektórych tylko
Bia³orusinów, nie ma go na mapach. Realnie istnieje Minsk, czyli miasto,
w którym trzeba byæ zameldowanym, w którym strasz¹ cienie zniszczonych
budynków. Ìiånsk to miasto z marzeñ, po którym mo¿na swobodnie spacerowaæ, ogl¹daæ ulice i domy, za Ìiånsk jest szar¹ i brudn¹ rzeczywistoci¹. Ìiånsk wreszcie nigdy nie zginie, poniewa¿ bêdzie zawsze istnia³ w mylach i sercach obywateli Niepodleg³ej Republiki Marzeñ:
Íó, à çü Ìåíñêàì í³÷îãà íÿ ìîæíà çðàá³öü 
38
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Íåìàã÷ûìà ÿãî çðóéíàâàöü, çàõàï³öü,
¨í í³êîë³, òâîé Ìåíñê, íå çãí³å, íå çãàðûöü,
Áóäçå ìîâàé òâà¸þ ç òàáîé ãàâàðûöü
Niepodleg³a Republika Marzeñ stanowi enklawê bia³oruskoci i niezale¿noci. Jest krain¹ muzycznej alternatywy, któr¹ ka¿dy jej obywatel nosi
we w³asnym sercu i g³owie. Chocia¿ utwory bia³oruskiego zespo³u N.R.M.
nie dotycz¹ bezporednio sytuacji politycznej kraju, to jednak ich znaczenie
implikuje têsknotê za wolnoci¹, normalnoci¹, bia³oruskoci¹. Dlatego idee,
które stanowi¹ g³ówne przes³anie bia³oruskich muzyków, s¹ niezniszczalne.
3. Muzyczna wêdrówka, twórczoæ zespo³u ULIS
Bia³oruska muzyka rockowa jest muzyk¹ sprzeciwu, tworzon¹ z potrzeby serca, nieskrêpowan¹, ¿ywio³ow¹ i nieposkromion¹. O jej mocy wiadczy obawa w³adz, które tworz¹ listy zakazanych bia³oruskojêzycznych wykonawców, utrudniaj¹, a czêsto uniemo¿liwiaj¹, organizowanie koncertów.
Profesjonalny bia³oruski rynek muzyczny nie istnieje. Muzyka rockowa w jêzyku bia³oruskim nieod³¹cznie kojarzy siê za z niepodleg³ociowym ruchem spo³eczeñstwa, jest tworzona w jego duchu i z nim identyfikuj¹ siê
jej s³uchacze i twórcy. Muzyka rockowa jest zawsze zaanga¿owana w tematykê spo³eczn¹ i polityczn¹, jest muzyk¹ walki i si³y.
We wspó³czesnej Bia³orusi muzyka rockowa prze¿ywa renesans, powstaj¹ nowe zespo³y muzyczne, formacje legendarne ponownie wystêpuj¹ na
scenach, gromadz¹c zró¿nicowan¹ wiekowo i ¿yciowo publicznoæ. Starsi
s³uchacze pamiêtaj¹ jeszcze muzyczne zmagania z lat 80. XX wieku, ci m³odzi odkrywaj¹ ponadczasowoæ nagrywanych wówczas utworów. Okazuje
siê bowiem, ¿e doskonale pasuj¹ one do obecnej sytuacji Bia³orusi. Bia³oruska muzyka rockowa staje siê tak¿e medium, za porednictwem którego
wyra¿one zostaj¹ idee walki o w³asny kraj. Politycznie zaanga¿owana twórczoæ jest w koñcu prób¹ stworzenia alternatywy dla rzeczywistej Bia³orusi
pod rz¹dami prezydenta £ukaszenki. Wyrasta bowiem ze sprzeciwu wobec
jego metod sprawowania w³adzy, kontestuje postanowienia w dziedzinie kultury, wreszcie kreli w³asn¹ wizjê wolnej i niezale¿nej Bia³orusi.
Legendarnym zespo³em bia³oruskiej muzyki rockowej jest ULIS. Jego utwory sta³y siê swoistym manifestem pokolenia Bia³orusinów, dla których wa¿na
jest idea bia³oruska. Sam zespó³ ci¹gle poszukuje najlepszego rodka wyrazu
wa¿nych dla niego treci, dlatego trudno wskazaæ na jego spójn¹ charakterystykê. Ka¿da kolejna p³yta zespo³u ULIS jest inna od poprzedniej.
Zespó³ posta³ w 1989 r. w Miñsku i w zmienionym sk³adzie funkcjonuje
do dzi39. Utworzyli go dwaj muzycy z pierwszego bia³oruskiego zespo³u
39

Informacje na temat zespo³u podajê za materia³ami zebranymi na jego stronie internetowej: http://www.ulis.by/
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rockowego BONDY: gitarzysta S³awa Korañ i basista Siar¿uk Kraúczanka.
Do³¹czy³ do nich m³ody poeta Feliks Aksioncaú, który zaj¹³ siê pisaniem
tekstów do utworów zespo³u, wokalista Andrej Patrej, perkusista Walery
Cynicki i bêbniarz Kiry³a Szewando. By³ to pierwszy sk³ad zespo³u. Od
1990 r. trwaj¹ nieustanne zmiany w sk³adzie grupy, odchodz¹ kolejni muzycy, a pojawiaj¹ siê nowi. W 1990 r. zmieni³ siê perkusista. Z zespo³em gra
odt¹d Siar¿uk Knysz, który wczeniej gra³ w BONDZIE. W 1991 r. nastêpuje zmiana wokalisty zespo³u, odt¹d zamiast Patreja wystêpuje Aleh Tumaszoú, a z zespo³u odszed³ równie¿ Cynicki. W 1994 r. odchodzi z zespo³u wokalista, a tak¿e pozostali muzycy (Knysz, Kraúczanka, Aksioncaú).
Zespó³ nie rozpad³ siê. S³awa Korañ rozpocz¹³ formowanie nowego sk³adu.
W 1996 r. zespó³, obok niego, tworzyli gitarzysta basowy Losza Paú³owicz,
gitarzysta Jahor Maraczuk i perkusista Aleh Dziemidowicz. S³awa Korañ
w nowym zespole pe³ni³ rolê nie tylko gitarzysty, lecz tak¿e wokalisty, autora tekstów i muzyki, wreszcie producenta. Z koñcem 1996 r. ustali³ siê jednak trzyosobowy sk³ad zespo³u, który w takiej formie istnieje do dzi: S³awa Korañ, gitarzysta basowy Wiktar Samarukaú i perkusista Alaksandr Bykaú40.
ULIS ma w swoim dorobku 9 p³yt. W 1991 r. ukaza³a siê pierwsza czarna
p³yta zespo³u ×óæàí³öà, któr¹ nagrano w moskiewskiej wytwórni Mie³odija. W tym samym roku nagrano drug¹ p³ytê zespo³u Êðà³íà äî¢ãàé
áåëàé õìàðû nak³adem Polskich Nagrañ. W 1993 r. pojawi³a siê kaseta
Òàíöû íà äàõó, nagrana w studio Kowczeg, które odt¹d bêdzie g³ównym miejscem zapisu pozosta³ych p³yt zespo³u. W 1995 r. pojawia siê p³yta
Ïà-íàä äàõàì i Life 1996, na której znajduj¹ siê utwory do s³ów Lawona Wolskiego. W 1996 r. wydano p³ytê Áëóêàíüíå, w latach 1996-1997
w studio Sacis nagrano p³ytê Ðàòóéöå âàøûÿ äóøû. W 1999 r. wychodzi album Ïàäàðîææà, na którym zamieszczono nowe wersje utworów
z wczeniejszych p³yt. Ostatni album Ëþñòýðêà zespó³ nagra³ w 2003 r.
Nazwa zespo³u jest aluzj¹ do utworu irlandzkiego pisarza Jamesa Joycea Ulisses, którego fragmenty s¹ recytowane na pocz¹tku ka¿dego koncertu. Jest to swoiste wprowadzenie s³uchaczy do muzycznej wêdrówki,
jak¹ przygotowali dla nich cz³onkowie zespo³u, poprzez ró¿ne tematy: pogañskich korzeni, spo³ecznych zagadnieñ, wreszcie polityki. Jak mówi lider
zespo³u S³awa Korañ, nazwa zespo³u nie tyle odsy³a do konkretnej ksi¹¿ki,
ile do historii Odyseusza, jego wêdrówki, idei ci¹g³ej drogi. Inspiracja ksi¹¿k¹
Joycea jest wyra¿ona przez wêdrówkê w celu poszukiwania samego siebie, podró¿ do w³asnego ja, do w³asnej duszy. To rozwój w³asnego intelek40
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Byli cz³onkowie zespo³u nie utworzyli nowych formacji muzycznych. Andrej Patrej
pracuje w filharmonii, Feliks Aksioncaú jest w Kanadzie, Kraúczanka zaj¹³ siê handlem instrumentami muzycznymi. Zob.: È. Øóìñêàÿ, ULIS: î÷àðîâàííûé ñòðàííèê ñïåøèò íàâñòðå÷ó ìå÷òå, Ìóçûêàëüíàÿ ãàçåòà, http://www.ulis.by

tu, poszerzanie w³asnych mo¿liwoci. Dlatego pomimo personalnych zmian
w sk³adzie zespo³u, jego nazwa nigdy nie uleg³a zmianie. Cel i idea zespo³u
pozosta³y takie same. Óëèñ  ýòî Îäèññåé, ýòî íå êîíêðåòíî êíèãà Äæîéñà. Ýòî îäèññåÿ, ïóòåøåñòâèå. Âîò ýòà èäåÿ ïîíðàâèëàñü íàì. À ñ Äæîéñîì íàçâàíèå ñâÿçàíî íå êàêèì-òî ôèçè÷åñêèì ïóòåøåñòâèåì, à åùå
è ïóòåøåñòâèåì â ñàìîì ñåáå, â ñîáñòâåííîì ÿ, â ñîáñòâåííîé äóøå.
Ýòî ðàçâèòèå êàêîãî-òî ñîáñòâåííîãî èíòåëëåêòà, ñîáñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé. Â òîì ÷èñëå è ïîòîìó, ÷òî ULIS äëÿ ìåíÿ  ýòî îáðàç ìûøëåíèÿ, à íå íàçâàíèå41.
Ci¹g³a wêdrówka, poszukiwanie prawdy w³asnej duszy, wreszcie ci¹g³y
rozwój eksplikuj¹ wybór takiej nazwy zespo³u. Przek³ada siê to równie¿ na
twórczoæ bia³oruskich muzyków. Wêdrówka mo¿e siê dokonywaæ zarówno w sposób fizyczny, jak i intelektualny. Na drodze intelektualnego tworzenia powstaj¹ obrazy, które staj¹ siê twórcz¹ inspiracj¹ tekstów piosenek:
Èìåííî îòñþäà âîçíèêàþò îáðàçû, êîòîðûå ìû ìîæåì ïåðåëîæèòü íà
ãèòàðó, íà áàðàáàíû, íà ãîëîñ, íà òåêñòû è òàê äàëåå. Òàê èëè èíà÷å ýòî
ïóòåøåñòâèå. Ëþáîé õóäîæíèê ýòî ïóòåøåñòâåííèê, æàæäóùèé ïåðåìåí è ÷åãî-òî íîâîãî42.
Los mitycznego Odyseusza staje siê równie¿ wzorem dla naladuj¹cych
go cz³onków zespo³u. Odyseusz przez trzydzieci lat wêdrowa³ wbrew woli
bogów i losu, nie poddawa³ siê, zwalcza³ wszelkie przeciwnoci i powróci³
do ojczyzny, uwalniaj¹c j¹ od wrogów. Bia³oruski zespó³ ULIS równie¿ wêdruje, by wróciæ do swojej ojczyzny, przynosz¹c jej odrodzenie: Àäðàäæýíüíå! ×óâàöü ç óñiõ áàêî¢. Àäðîäçiì êóëüòóðó! Àäðîäçiì ìîâó! Àäðîäçiì
Áåëàðóñü! Ñïàä÷ûíà! Ãðûìiöü íà ¢ñiõ ñõîäàõ. Âåðíåì ñïàä÷ûíó!43
Kwestia bia³oruska jest w twórczoci zespo³u bardzo wa¿na, poniewa¿ cz³onkowie zespo³u s¹ wiadomi, ¿e bia³oruskie spo³eczeñstwo przez lata odesz³o od w³asnej kultury, wyrzek³o siê w³asnego jêzyka, w³asnego kulturowego
dziedzictwa, wreszcie odesz³o od prawdziwej Bia³orusi. Tymczasem jedynie poeci nawo³uj¹ do powrotu do utraconych wartoci, które stanowi¹ o to¿samoci ka¿dego narodu. Wspó³czesnym Odyseuszem Bia³orusi jest zespó³
ULIS, który jako pierwszy najpe³niej odczu³ i pokaza³ samotnoæ bia³oruskiego inteligenta we w³asnym kraju: ULIS  ïàäàðîæíiê. I íÿ òîëüêi
¢ ïðîñòûì, àëå é ó ïåðàíîñíûì ñýíñå. Ó ñâà¸é òâîð÷àñüöi ¢ëiñà¢öû ïåðøûÿ àä÷óëi i ïàêàçàëi àä÷óæàíàñüöü, ïðàç ÿêóþ ïàêóòóå êîæíû áåëàðóñêi iíòýëiãåíò ó ñÿáå íà Ðàäçiìå44.
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Î. Êëèìîâ, ×óäàê, ïîþùèé ðîê íà íåïîïóëÿðíîì áåëîðóññêîì ÿçûêå, Ìóçûêàëüíàÿ ãàçåòà, http://www.ulis.by
È. Øóìñêàÿ, dz. cyt.
À. Ãë¸áóñ, Íàòàòêi ïðà ðîê-ãóðò ULIS, Áÿðîçêà, ëiïåíü 1991, http://www.ulis.by
Tam¿e.
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Walka o przywrócenie bia³oruskoci, rozumianej w wymiarze kulturowego
indywidualizmu, bia³oruskiemu spo³eczeñstwu jest wyra¿ona w utworach
zespo³u ULIS. Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e zespó³ od pocz¹tków swego istnienia tworzy³ w jêzyku bia³oruskim45. Jêzyk jest bowiem indywidualnym, odró¿niaj¹cym od innych ludzi medium, które ka¿demu nadaje charakter i specyfikê. Poprzez swoj¹ twórczoæ w jêzyku bia³oruskim zespó³ realizuje misjê
przywrócenia bia³oruskiemu spo³eczeñstwu kulturowego dziedzictwa: ULIS
âÿðòàåööà äà Ñïàä÷ûíû. ULIS âÿðòàåööà äà ìîâû. ULIS âÿðòàåööà íà
Ðàäçiìó. Òàê, ULIS  ãåðîé. À òðûööàöü çäðàäíiêà¢ íà òðûööàöü ãàëàñî¢ êðû÷àöü, øòî ULIS íÿ âåðíåööà, áî ¸í íiêóäû íå ñûõîäçi¢, óñ¸, øòî
áûëî, òîå i ¸ñüöü, i áóäçå...46.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ utwory bia³oruskiego zespo³u. Twórcza
ewolucja jest wpisana programowo w istnienie zespo³u, a przejawia siê to
ju¿ w samej jego nazwie, która oznacza przecie¿ ci¹g³¹ drogê i doskonalenie. Pierwsze utwory z 1989 r. stanowi³y swoisty manifest pokolenia Bia³orusinów. Poruszano ró¿ne tematy: od zagadnieñ dotycz¹cych spo³eczeñstwa
(²ðæàâûÿ äí³, ×óæàí³öà), po teksty polityczne (Êðàiíà ¢ êðàòàõ, Ãýñòàïà, Êàëi Iìïýðûÿ çüíiêíå). O sukcesie zespo³u i jego popularnoci
wiadcz¹ przede wszystkim dobre i przemawiaj¹ce do ludzi teksty. Pocz¹tkowo autorem s³ów piosenek by³ Feliks Aksioncaú, a po jego odejciu
w 1994 r. pisaniem zaj¹³ siê S³awa Korañ. Ïàýò ðàçóìå¢, øòî äëÿ ÿêàñíàé ìóçûê³ ïàòðýáíû ÿêàñíû òýêñò: ç óíóòðàíàé äðàìàòóðã³ÿé ³ íåáàíàëüíûì ñûìáàë³çìàì, ç àáàâÿçêîâûì ³íòýëåêòóàëüíûì íàïà¢íåíüíåì,
ç ìýòðû÷íàé àäýêâàòíàñüöþ ðûòìàì ðîêó47.
Przenikliwe teksty utworów, razem z intryguj¹cym ich wykonywaniem
sprawi³y, ¿e utwory zespo³u przemawia³y do m³odych bia³oruskich s³uchaczy, trafiaj¹c wprost do ich intymnego wiata prze¿yæ. Dlatego wiele utworów ULIS szybko sta³o siê ogólnonarodowymi hitami, które nie straci³y swej
aktualnoci i czaru dla nowych pokoleñ s³uchaczy. To takie utwory, jak ×óæàí³öà, Ðàäû¸ Ñâàáîäà, Ïëÿö Ôðàíöûñêà, ²ðæàâûÿ äí³, Òàíöû
íà äàõó, Êðà³íà äî¢ãàé áåëàé õìàðû, ßê íà äàëîí³, Ëÿçî, Ïàí
Ðóñò.... Sekret sukcesu bia³oruskiego zespo³u t³umaczy jego wokalista S³awa
Korañ: Àòðûìàëàñÿ òàê, øòî íàøûÿ ìóçû÷íûÿ ³äý³ áûë³ ñóãó÷íûÿ ý¢ðàïåéñê³ì òýíäýíöûÿì ó ðîê-ìóçûöû. Ìû äàäàâàë³ ñâàå áåëàðóñê³ÿ ìàòûâû, ñâà¸ ðàçóìåíüíå ñó÷àñíàé ìóçûê³, ³ ç ãýòàãà âûêðûøòàë³çàâà¢ñÿ
ñòûëü ãóðòó  ìóçû÷íàÿ âàíäðî¢êà. Ìû çà¢ñ¸äû ýêñïýðûìýíòóåì,
45
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Chocia¿ jak mówi Korañ do bia³oruskoci trzeba by³o dorosn¹æ. On sam uwa¿a siê za
produkt spo³eczeñstwa radzieckiego, poniewa¿ uczy³ siê w szkole radzieckiej. Jednak z czasem dostrzeg³ znaczenie jêzyka bia³oruskiego.
À. Ãë¸áóñ, dz. cyt.
À. Ìÿëüãóé, Ìóçû÷íûÿ ïàäàðîææû áåëàðóñêàãà ULISà (íàðûñ òâîð÷àñüö³
çíàíàãà ãóðòà), Áåëàðóñ, http://www.ulis.by

çüìÿíÿåìñÿ ¢ ìóçû÷íûì ïëÿíå, íå ïðûòðûìë³âàåìñÿ íåéêàãà àäíîé÷û
âûçíà÷àíàãà ñòûëþ. Òàìó íàì áë³çê³ ³ ãàðä-ðîê, ³ ãàðä-êîð, ³ øìàò ÷àãî
³íøàãà ç ñó÷àñíàãà ìóçû÷íàãà àðñýíàëó48.
Ostatni album zespo³u, Ëþñòýðêà jest swoistym zbiorem filozoficznych refleksji nad fundamentalnymi wartociami cz³owieczeñstwa w ogóle, ¿ycia, wolnoci osobistej, wiary w Boga, stosunku cz³owieka do w³asnego kraju i jêzyka narodowego.
Wa¿ne miejsce w twórczoci zespo³u ULIS zajmuje temat ojczyzny49. Ju¿
na pierwszej p³ycie zespo³u w utworze Êðàiíà ¢ êðàòàõ, autorstwa Aksioncawa, jest pokazany obraz kraju zniewolonego. O ile oczywiste s¹ aluzje do faktycznego stanu Bia³orusi na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku, o tyle nowe muzyczne aran¿acje i powtarzanie utworu na kolejnych p³ytach zespo³u staj¹ siê bardzo wymowne. Dowodz¹ bowiem braku faktycznych zmian
w kraju. Jednoczenie pojawiaj¹cy siê ka¿dego dnia napis na murze o zniewolonej ojczynie wiadczy o uporze bia³oruskiego spo³eczeñstwa, konsekwencji i nieugiêtoci postaw Bia³orusinów:
Ðàêà øòî öÿ÷ý ëÿ êàð÷ìû
Äû êàëÿ ìîñòà ìóð
Òðûíàööàöü ëiòàð íà iì
Ó ëiòàðàõ ñìóð (...)
Êðàiíà ¢ êðàòàõ!
Êðàiíà ¢ êðàòàõ!
Øòîäíÿ ïðàöàâà¢ ìàëÿð
Ïðàöàâà¢ äàðìà
Íàäïiñ áà÷íû òóò ÿê i ðàíåé
Äû ðàãàòàëà êàð÷ìà (...)
Ïàä ÷îðíàé ïëÿìàé içíî¢
Êðàiíà ¢ êðàòàõ!
Êðàiíà ¢ êðàòàõ...
...Içíî¢!
W twórczoci bia³oruskiego zespo³u przywo³ywane s¹ miejsca znacz¹ce
dla Bia³orusinów. Utwór Ïëÿö Ôðàíöûcêà jest obrazem przestrzeni, która
staje siê symbolem w³asnego miejsca na ziemi i azylu. Jednoczenie staje
siê wiadectwem kulturowego dziedzictwa narodu:
Ïëÿö Ôðàíöûñêà ïàäêîâà¢ çìóëåíû ãóê
Êàëÿðîâàÿ öýãëà âÿêî¢
Ïëÿö Ôðàíöûñêà íà íåáå íåäçå òâîé áðóê
Òû òàåìíàÿ çáðîÿ äçÿäî¢
48
49

Tam¿e.
W niniejszej pracy zostan¹ przedstawione tylko niektóre utwory bia³oruskiego zespo³u ULIS. Praca nie jest prób¹ monografii jego twórczoci, lecz jedynie ogólnym
szkicem najwa¿niejszych tematów, podejmowanych przez bia³oruskich muzyków, przy
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Obraz ojczyzny w warunkach obcego panowania i braku niezale¿noci
nakrelono za pomoc¹ odwo³añ do historii narodu bia³oruskiego. Nie jest
przy tym wa¿na nazwa okupanta, lecz sam fakt zniewolenia. Dlatego utwór
Ãýñòàïà nie nale¿y odczytywaæ tylko jako historyczn¹ aluzjê do czasów
II wojny wiatowej, lecz nale¿y raczej dostrzec uniwersalne przes³anie, mówi¹ce o powtarzaj¹cych siê stanach kontroli jednego kraju przez drugi. Brak
niezale¿noci, zniewolenie, wreszcie egzystencja w warunkach ci¹g³ego napiêcia i zagro¿enia powoduj¹ chaos wiata, sprawiaj¹ problemy z identyfikacj¹ w³asn¹ i ca³ego uniwersum:
Ãýñòàïà çíî¢ êàíòðàëþå ¢âåñü ñóñüâåò
Õòî òû? Õòî ÿ?
Ciekawy nastrój wnosi utwór Iðæàâûÿ äíi, a dominuj¹ce w nim barwy rdzy i czerwieni wprowadzaj¹ niepokój i zapowiadaj¹ obraz wojny. Powtarza siê równie¿ retoryczne pytanie, kierowane do w³adz pañstwa o cel ich
istnienia, o sens ukszta³towania relacji miêdzy ludmi. Pañstwo nie potrzebuje ludzi, nie zwraca na nich uwagi, podobnie obywatele nie potrzebuj¹
takich w³adz, które ich nie szanuj¹. Cz³owiek w tak urz¹dzonym wiecie
jest z jednej strony samotny, z drugiej za tylko on sam potrafi siebie zrozumieæ:
Ãàñïàäàðû êðàiíû
Íàâîøòà âû ìíå, íàâîøòà ÿ âàì?
Ñóì ñâîé àä÷óâàþ ÿ ñàì, òîëüêi ÿ ñàì!
O kondycji bia³oruskiego spo³eczeñstwa mówi utwór ×óæàíiöà. Pokazuje osamotnienie bia³oruskich inteligentów, ludzi, którzy nie wyrzekaj¹ siê
w³asnej kulturowej to¿samoci, bia³oruskoci, ale czuj¹ siê obco we w³asnym kraju:
ß àä÷óâàþ íýðâîâû ñóì
ß ïàëþ øìàò
ß øïàöûðóþ çà¢æäû àäçií
Ñàì ñàáå áðàò
Interesuj¹cy obraz wnosi utwór Êàëi Iìïýðûÿ çüíiêíå. Jest to z jednej
strony wyraz wiary Bia³orusinów w zmianê stanu zniewolenia, z drugiej za
pe³ne napiêcia oczekiwanie na now¹ sytuacjê. W utworze wyra¿ono obawy
przed wiatem, w którym na nowo trzeba bêdzie okreliæ siebie, odnaleæ
w³asne miejsca. Jednoczenie nie mo¿na przewidzieæ, czy nowa rzeczywistoæ bêdzie lepsza:
Êàëi Iìïýðûÿ çüíiêíå ÿê äûì
Äçå áóäçåø òû é ç êiì
jednoczesnym zastrze¿eniu o subiektywizmie w doborze poszczególnych tekstów. Nie
analizujê równie¿ wybranych tekstów pod k¹tem stylistyki. Przywo³ywane teksty utworów pe³ni¹ rolê pomocnicz¹, stanowi¹ bowiem potwierdzenie i ilustracjê wskazywanego problemu.
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×ûþ òðûìàåø òû çáðîþ ìîé áðàò
ßêi íàòî¢ï òâîé óðàä
Øòî áóäçå ïîòûì òóò êàð÷ìà öi òóðìà
Çà ïàäàðóíàê òâîé ïàäçÿêi íÿìà
Çàëiòû êðûâ¸þ áàðûêàäû ¢ ìàiõ ñíàõ
Ñêðûæàâàíüíi âóëiö
Âàéíû ãðàìàäçÿíñêàé æàõ
Obraz obecnego wiata jest w twórczoci zespo³u przestrzeni¹, zagarniêt¹
przez obce si³y, zniewolon¹ i pozbawion¹ niezale¿noci. Êàíê³ñòàäîðû to
utwór, który przywo³uje nastrój niepokoju z powodu najazdu obcych si³, które zajê³y wszystko, panuj¹ nad ka¿dym aspektem ludzkiego ¿ycia:
Ñüöåðàæûñÿ, ìîé êðàé
Ïà ñýðöû òâà³ì
Êàíê³ñòàäîðû ³äóöü!
Druga p³yta jest twórczym rozwiniêciem poprzedniej. Jest przede wszystkim dalsz¹ wêdrówk¹ zespo³u ULIS i poszukiwaniem prawdy o sobie
i o wiecie. To kolejny etap zmagania siê z przeciwnociami losu, a tym samym w³asnym doskonaleniem. Rozpoczyna siê od utworu Ïàìàæû (Áåëàðóñêàÿ ìàë³òâà), swoistej inwokacji i modlitwy z prob¹ o opiekê w czasie wêdrówki. To równie¿ proba bia³oruskich muzyków, a zarazem ca³ego
spo³eczeñstwa, o ³askê i przychylnoæ Boga, o si³ê, by nie krzywdziæ innych. To wreszcie proba o wskazówkê powrotnej drogi do ojczystego, rodzinnego domu:
Òû íàêiðóé íàñ
Òóäû äçå ñüë¸çû êàõàíûõ æàí÷ûí
Òóäû äçå äîì áàöüêî¢
Äçå ïà÷ûíàåööà ÷àñ
Szczególnym utworem na p³ycie jest Ðàäû¸ Ñâàáîäà, piosenka, która
by³a prezentowana w nowych aran¿acjach na kolejnych p³ytach zespo³u.
Pierwszy raz zosta³a nagrana w 1990 r. i sta³a siê hymnem Radia Wolnej
Europy. To utwór, który towarzyszy zespo³owi przez ca³y czas, wykonywali
go wszyscy trzej wokalici grupy, a nawet inni bia³oruscy muzycy, w tym
Lawon Wolski. S³awa Korañ podkrela jednak zawsze, ¿e piosenka nie zosta³a napisana jako hymn Radia Swaboda, ale jest dedykowana wszystkim
wolnym i niezale¿nym radiostacjom. Pierwszy swój wywiad po utworzeniu
zespo³u ULIS Korañ udzieli³ jednak w³anie Radiu Swaboda50. Sama piosenka jest hymnem pokolenia ludzi walcz¹cych o wolnoæ wypowiedzi,
o wolnoæ s³owa. Jest szczególnie aktualna w warunkach wspó³czesnej Bia³orusi:
50

Ñ. Áóäêèí, Ñëàâà Êîðåíü, Íàëèöî èíôîðìàöèîííûé âàêóóì, ÁÄÃ, http://
www.ulis.by
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Ðàäû¸ Ñâàáîäà
Ìû òâàå õâàëi é ïîäûõ
Íå ïàêiíå íàñ íàäçåÿ
Òàì äçå íÿìà öåìíàòû
Âåäàþöü íàñ
Áåëû ñüöÿã ïà-íàä íàìi
Ðàäû¸ Ñâàáîäà
Ìû òâàå âóñíû é ñëîâû
Öi ïàâiíåí ÿ áûöü ø÷ûðûì
Òàì äçå íÿìà öåìíàòû
Ñëóõàþöü íàñ
Áåëû ñüöÿã ïà-íàä íàìi
Ðàäû¸ Ñâàáîäà
Ìû òâàå ñýðöû é âî÷û
ß é òû àäûäçåì íàçà¢æäû
Òàì äçå íÿìà öåìíàòû
Ñòðýíåìñÿ ìû
Áåëû ñüöÿã ïà-íàä íàìi
W twórczoci zespo³u ULIS wa¿ne miejsce zajmuj¹ równie¿ utwory, które
przywo³uj¹ obraz kraju, ojczyzny, do której siê powraca. Bia³orusini maj¹
bowiem swój w³asny kraj, azyl, który strzeg¹ przed obcymi si³ami. Tego
uczucia nikt poza nimi nie zrozumie. Ten wiat opisuje utwór Êðà³íà äî¢ãàé áåëàé õìàðû, który zosta³ napisany ju¿ w 1989 r. i doskonale wpisywa³ siê w czas przemian spo³ecznych i politycznych na Bia³orusi. Zapowiada³y siê nowe nadzieje i mo¿liwoci, które szybko okaza³y siê nierealne:
Õîòÿ âåäü áûëî ñòîëüêî íàäåæä, «â ñòðàíå áûëà òàêàÿ îòòåïåëü, êàçàëîñü, ÷òî âñå âîò-âîò íà÷íåòñÿ», ãîâîðèò Êîðåíü. À «íàñòóïèëà çèìà»51.
Utwór stanowi odwo³anie do korzeni Bia³orusinów, ale nie jest wskazaniem
miejsca ich pochodzenia. Jest to wiat, którego nigdy nikt obcy nie zdobêdzie, to z jednej strony azyl, z drugiej za ród³o bia³oruskoci, miejsce dziedzictwa kulturowego, które stanowi o uporze i sile Bia³orusinów:
Kpaiía äî¢ãàé áåëàé õìàðû
Ìû íå ðàñòëóìà÷ûì ñêóëü ïðûéøëi
Òû íå ïà÷óåø íàøàé ìîâû
Ïðàñÿêíóòàé ïàõàì çÿìëi (...)
Òû ñòðýíåø ìîé âàðîæû ïîçiðê
Òû íå çðàçóìååø øòî ñà ìíîé
Êðàiíà äî¢ãàé áåëàé õìàðû
Íiêîëi íÿ áóäçå òâà¸é
51
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Trzecia p³yta zespo³u wyznacza dalsz¹ wêdrówkê i poszukiwanie. W utworze Òàíöû íà äàõó wyranie zaznaczono, ¿e ka¿dy indywidualny czyn
jest determinowany interesem kraju. Indywidualn¹ drogê doskonalenia i poszukiwania prawdy o sobie i ¿yciu wyznacza przede wszystkim wa¿noæ
kraju, jako miejsca narodowej i kulturowej identyfikacji. W utworze podkrelona jest równie¿ sytuacja ojczyzny, o któr¹ trzeba walczyæ:
Òàì äçå ïûë i áðóä
Øëÿõ äà íåáà é çîð íàñ â¸¢ ó ðàé
Ñ¸íüíÿ êîæíû êðîê ãýòà êðîê çà êðàé
Ñ¸íüíÿ íàì áðàêóå ïàâåòðà òóò
Jednoczenie nastêpuje opis kraju, w którym trzeba ¿yæ, w którym brakuje powietrza, gwiazd i nieba, gdzie nie mo¿na siê porozumieæ, gdzie trudno normalnie funkcjonowaæ:
Çîðû òóò íÿ çîðû, à ëiõòàðû
Íåáà òóò íÿ íåáà, à âóçêi äàõ
Íåëüãà ñêîí÷ûöü ðóõ
Íåëüãà ñêî÷ûöü óáîê
Âàâiëîíñêàÿ âåæà ïiëüíóå íàñ
Íåëüãà çáî÷ûöü óíiç
Íåëüãà ¢ãàðó
Podobn¹ atmosferê przynosi utwór Íàç³ðàëüí³ê, który kreli obraz kraju,
pozbawionego bezpieczeñstwa. Utwór oddaje atmosferê pe³n¹ napiêcia, skrêpowania, gdzie cz³owiek nie czuje swobody, gdzie czuje siê przyparty do
muru i pozbawiony si³ do walki, a nocami marzy o swoim wolnym domu:
Êîæíóþ íî÷ òû êëàäçåñüñÿ ñïàöü
I øóêàåø ó ñüíå ñâîé äîì.
Òû çíî¢ çàãíàíû ¢ êóò...
Do takiego domu powraca tak¿e Ìàðíàòðà¢íû ñûí, który zmêczy³ siê
dotychczasowym ¿yciem, pozbawionym refleksji, niby dostatnim, ale tak
naprawdê powierzchownym. Powraca do domu, który zmieni jego ¿ycie.
Choæ jest wiele miejsc, do których móg³by wróciæ, najwa¿niejszy jest dom.
To s³owo oznacza przy tym nie tylko miejsce, ale te¿ bia³orusk¹ przestrzeñ
kulturow¹, folklor, zwyczaje, przyrodê  pola, lasy:
Øòî ðàáëþ ÿ òóò
×àñ iñüöi äàìî¢
Õîïiöü iíøûõ ìåñòà¢
Õîïiöü iíøûõ âóëiö
Õîïiöü iíøûõ òâàðà¢
Õîïiöü iíøûõ âóñíà¢
Õîïiöü ñóìíûõ ïåñåíü
Ïðà ñâàþ ñòàðîíêó
Õîïiöü ðîê-í-ðîëà
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Íà êàðûñöü ïàäîíêà¢
×àñ âÿðòàööà
Âÿðòàööà äàìî¢
Ãîäçå ñëóõàöü áàéêi
Ïðà áûëóþ âåëi÷
Ãîäçå ïiöü ãàðýëêó
Íà ÷óæûì âÿñåëüëi
Ãîäçå ïàäàðîææà¢
Äçå ëÿñû ïàä ëîâû
Ãîäçå ïàëÿâàíüíÿ¢
Äçå ïàëi ïàä çáîææà
ß  ìàðíàòðà¢íû ñûí...
Postawê pe³nego oddania krajowi przywo³uje tak¿e utwór Ñïîâåäçü
ñòîìëåííàãà ÷àëàâåêà. Jest to swoiste rozliczenie cz³owieka z jego osi¹gniêæ i dokonañ. To wyliczenie trosk i starañ, jakimi wype³ni³ swoje ¿ycie.
Wszystko, co czyni³, by³o bezinteresownym powiêceniem ojczynie. Swoim ¿yciem przyczyni³ siê do spokojnego istnienia kraju, walczy³ o ka¿dy
krok i oddech, o lepszy los:
ß ñòàìi¢ñÿ áiööà çà êîæíû êðîê
ß ñòàìi¢ñÿ áiööà çà êîæíû ¢çäûõ
ß ñòàìi¢ñÿ áiööà çà òîå
Êàá äçÿðæàâå æûëîñÿ ñïàêîéíà
ß ñòàìi¢ñÿ áiööà çà êîæíû êðîê
ß ñòàìi¢ñÿ áiööà ÿê ðûáà àá ë¸ä
ß ñòàìi¢ñÿ áiööà çà ëåïøû ë¸ñ
Äëÿ êðàiíû øòî ïîìíiöü íÿçäîëüíàÿ
W boju o swój kraj chcia³ znaleæ swój los:
ß æàäà¢ ïðîñòà ¢áà÷ûöü ñüâåò
ß æàäà¢ ïðîñòà çíàéñüöi ñâîé øëÿõ
ß æàäà¢ ïðîñòà çíàéñüöi ñâîé ë¸ñ
W twórczoci zespo³u ULIS znajduj¹ siê równie¿ utwory powiêcone opisowi kondycji samych ludzi. S³owa piosenki Àëå òû çà¢æäû òóò przekonuj¹, ¿e nie mo¿na uciec od samego siebie, poniewa¿ w ka¿dym miejscu
centrum wiata jest w sercu cz³owieka:
Òû ìîæàø æûöü òóò
Òû ìîæàø áûöü òàì
Àëå òû çà¢æäû òóò
Ó ñýðöû ñâà³ì
Òû  öýíòàð ñóñüâåòó
W kraju, w którym inni decyduj¹ o ¿yciu cz³owieka, trudno samodzielnie ¿yæ. Brakuje wówczas determinacji w podejmowaniu decyzji i odpowiedzialnoci za nie. Pozorna ³atwoæ istnienia w wiecie, w którym inni
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o wszystkim decyduj¹, zabiera prawdziw¹ istotê ¿ycia i samostanowienia.
O tym mówi utwór Ïàæàäàíüíå «ñòàðýéøàãà» áðàòà:
Íÿ òðýáà âîë³ òàáå (...)
Íÿ òðýáà ìîâû
Íÿ òðýáà âåðûöü
Íÿ òðýáà ìàðûöü òàáå
Íÿ òðýáà øóìó
Íÿ òðýáà äóìàöü
Utwory zespo³u ULIS mówi¹ te¿ o ci¹g³ym poszukiwaniu w³asnej drogi,
a tak¿e odnalezieniu czasem trudnych do okrelenia powodów tej wêdrówki, np. ×àìó?:
×àìó?
×àìóñüö³
ß íÿ âåäàþ êàë³ çíàéäó ñâîé øëÿõ
Íà¢çáî÷ àä òóðáîòû
Íà¢çáî÷ àä áÿäû
O poszukiwaniu w³asnego miejsca mówi tak¿e utwór Òû z ostatniej p³yty
zespo³u. Sens ¿ycia wyznacza odpowiednie miejsce istnienia. Ka¿dy cz³owiek ma swoje indywidualne miejsce. Dla niektórych jest to przestrzeñ,
w którym ¿yj¹, dla innych sensem jest po prostu ci¹g³a droga i doskonalenie. O istocie cz³owieczeñstwa decyduje spe³nianie siê we w³asnym ¿yciu,
w realizowaniu w pracy i miêdzyludzkich relacjach:
Ó àäïàâåäíàé êðà³íå òâîé ë¸ñ
Ïàä çàìêîì
Òû íå çíàéøî¢ í³÷îãà
Êàë³ ñûéøî¢ (...)
Ó àäïàâåäíàé êðà³íå òû ÷óåø ñâîé óçäûõ
Çà¢æäû
Êàë³ òû ïðûéøî¢ ³ íÿ çäîëå¢ çðàá³öü êðîê
Òû ñûéøî¢ àäòóëü ³ íÿ çäîëå¢ æûöü (...)
Ó àäïàâåäíàé êðà³íå òû ÷óåø ñâîé áîëü
Êàë³ çðàçóìå¢ òû  òðýáà ³ñüö³
Òû ñûéøî¢ àäòóëü ³ íÿ çäîëå¢ æûöü (...)
Íàì áû äîëþ, ÿêóþ òû çà¢æäû øóêà¢
Íàì áû âîëþ, ÿêóþ òû çà¢æäû êàõà¢
Podobny nastrój wprowadza piosenka Áåã íà ìåñöû. Ka¿dy cz³owiek
ma swój w³asny wiat, w którym ¿yje:
Äçå òû òîé æàäàíû êðàé
Ó êîæíàãà òû ñâîé...
Analizie kondycji cz³owieka i sensu jego istnienia jest powiêcony tak¿e
utwór Çàâàðîæàíû ñàä. Przedstawia zagadnienie stosunku cz³owieka do
w³asnego ¿ycia i w³asnej kultury. Krytykuje postawê zgody na zanikanie
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ojczystego jêzyka, a tym samym utratê w³asnego zdania:
Êàë³ ïàïÿðýäí³ì ñïðûòíþãàé çàã³íå òâîé ðîçóì
Ðàçìîâàé àá òûì, õòî òû ¸ñüöü ³ íàâîøòà òàáå ³ñíàâàöü
Òû ïàäóìàé àá òûì, êàë³ çàíÿëî ìîâó
Utwory zespo³u ULIS s¹ nawo³ywaniem do refleksji nad w³asnym ¿yciem, nad swoimi czynami i decyzjami, podejmowanymi w sprawie w³asnego istnienia. Ka¿dy powinien byæ odpowiedzialny za swoje ¿ycie, powinien sam o nim decydowaæ, np. Óëàäàð:
Õî÷àø àëüáî íÿ õî÷àø òû çàâàëîäàöü óñ³ì
Òûì, ÷àãî òû íÿ ìàåø, àëå òàê ìîöíà æàäàåø
Ìîæàø àëüáî íÿ ìîæàø òû çàâàëîäàöü ë¸ñàì
Òûõ íåçàëåæíûõ ñïðý÷àê, ÿê³ÿ âåäàþöü õòî òû
Òû ¢ñ¸ çðàá³¢ ÿê òðýáà, ÷àìó æ òû íå ¢ëàäàð
² çàáû¢øûñÿ íà ñóìëåíüíå ïàéøî¢  ö³ ïàí, ö³ ïðàïà¢
Ojczysty kraj jest wreszcie miejscem, do którego siê zawsze wraca, np.
Ïàäìîã³!:
Ç íå ìàéãî, ç íåïàòðýáíàãà ðàþ
¡ ðîäíû êðàé, äçå çìàãà¢ñÿ, äçå áû¢,
ß ³ì÷óñÿ, áî òàì àäá³ðàþöü
¡ñ¸ ñüâÿòîå, øòî çíà¢ ³ ëþá³¢.
Twórczoæ bia³oruskiego zespo³u ULIS stanowi doskona³¹ ilustracjê do
problemu zachowania bia³oruskoci w warunkach pañstwa £ukaszenki.
Wprawdzie zespó³ powsta³ na prze³omie lat 80. i 90. XX wieku, to jednak
jego twórczoæ, tak¿e z wczesnego okresu istnienia, nie zatraci³a swej aktualnoci. Jest przy tym na tyle bogata i ró¿norodna, ¿e wymyka siê wszelkim
uogólnieniom. Niezwykle wa¿ne miejsce w twórczoci zespo³u ULIS zajmuje problem cz³owieka z jego niedoskona³oci¹ i ci¹g³ym d¹¿eniem do
zmian. ULIS, jako reprezentant bia³oruskiego spo³eczeñstwa, jest w ci¹g³ej
drodze, stale poszukuje w³asnej prawdy i istoty swej egzystencji. W tej drodze odkrywa trwa³e, niezmienne fundamenty w³asnej narodowej i kulturowej to¿samoci, jakie pozwalaj¹ na dalszy nieskrêpowany rozwój. Najwa¿niejszym punktem odniesienia jest rodzinny kraj, Bia³oru, z jej kulturowym dziedzictwem i narodow¹ indywidualnoci¹.
Za spraw¹ bia³oruskiego zespo³u spo³eczeñstwo bia³oruskie odzyska³o
wiarê we w³asny jêzyk i kulturê, która nie tylko stanowi o jego wartoci
jako narodu, ale przede wszystkim jako wiadomej w³asnego kulturowego
bogactwa czêci wspó³czesnego wiata. Bia³orusini po raz kolejny otrzymali alternatywê w wyborze w³asnej wizji kraju, odmiennej od narzucanych
przez w³adzê standardów. Tym samym z twórczoci zespo³u ULIS wy³ania
siê kolejny model kraju, w którym najwa¿niejszy jest cz³owiek, jego wolna
wola, wolnoæ wyboru, bia³oruska kultura z ca³ym jej dziedzictwem pokoleñ, wreszcie bia³oruski jêzyk. To fundamentalne zasady, które wyznaczaj¹
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wêdrówkê Bia³orusinów przez wspó³czesny wiat.
Realizacja wspólnego projektu Narodny Albom czy dzia³alnoæ artystyczna zespo³ów N.R.M. i ULIS przekonuj¹, ¿e alternatywny wiat bia³oruskiej kultury i sztuki ju¿ istnieje. Nie s¹ to, co prawda, zjawiska masowo
popularyzowane, jednak¿e ich znaczenie dla formowania wiadomoci kulturowego bia³oruskiego indywidualizmu jest bardzo du¿e. Bia³oruska muzyka rockowa jest wyrazem postaw nonkonformizmu, a przy tym staje siê
równie¿ narzêdziem walki o prawo do w³asnej przestrzeni kulturowej Bia³orusinów  alternatywnego wiata bia³oruskiej kultury. Powstaj¹ce projekty kulturowe wyrastaj¹ z postaw kontestuj¹cych rzeczywistoæ, w której
zakazuje siê swobody dzia³ania i wolnoci. Zaprzecza siê tym samym hegemonii pañstwowej ideologii, tworz¹c wizjê alternatywnego wiata, w którym jego animatorzy odwo³uj¹ siê do kulturowego i historycznego dziedzictwa Bia³orusinów. Artystyczne projekty staj¹ siê de facto elementem ci¹gu
bia³oruskiej tradycji, historii bia³oruskiej wiadomoci narodowej. S¹ równie¿ now¹ form¹ i narzêdziem walki o prawo do w³asnej kulturowej przestrzeni uto¿samienia.

Çìåñò
Áåëàðóñü  êðà³íà íà ïàìåææû êóëüòóð ³ öûâ³ë³çàöû³: å¢ðàïåéñêàé ³ ïðàâàñëà¢íàé.
Ó òàê³õ óìîâàõ ôàðìóþööà áåëàðóñê³ÿ àáåêòíàñöü ³ ñóáåêòíàñöü, ó ïðàñòîðû ïàì³æ
øëÿõåöêàé ³ íàðîäíàé êóëüòóðàì³ ñòâàðàåööà áåëàðóñêàÿ êóëüòóðíàÿ òîåñíàñöü. Ïðàåêò
áåëàðóñêàé íàöûÿíàëüíàé êóëüòóðû, ÿê³ áû¢ çàïà÷àòêàâàíû ¢ êàíöû Õ²Õ ñò., áû¢ ñïðîáàé ìåòàíàðàöû³ ³ ìåòàêóëüòóðû. Àäíàê íå áû¢ ¸í çäçåéñíåíû. Áåëàðóñêàÿ êóëüòóðíàÿ
ïðàñòîðà íå çÿ¢ëÿåööà ãàìàãåííàé. Àá ÿå äûíàì³öû ³ ðàçâ³öö³ âûðàøàå áåñïåðàïûííàå çìàãàííå ïàì³æ öýíòðàì ³ ïåðûôåðûÿé, ÿêîå ¢ ñóòíàñö³ âÿäçå äà ¢çí³êíåííÿ äâóõïîëþñíàé ñ³ñòýìû, ó ÿêîé ñó³ñíóþöü áåëàðóñêàÿ ³ çàõîäíåðàñ³éñêàÿ ÷àñòê³. Áåëàðóñêàÿ
êóëüòóðà ÿê öýëàñöü ó ñ¸ííÿøí³õ óìîâàõ ³ñíóå ¢ âûãëÿäçå êóëüòóðû ïàìåææà, ñóñòðý÷û
³ òðàíñãðýñ³³ ðîçíûõ êóëüóòðíûõ ÷àñòàê, òàìó øòî íå ³ñíóå àäç³íàé ³äý³ áåëàðóñêàñö³,
òàê ÿê íÿìà àäç³íàé áåëàðóñêàé íàöûÿíàëüíàé ì³ôàëîã³³. Ïðýçåíòàâàíûÿ ¢ àðòûêóëå
òðû êóëüòóðíûÿ ïðàåêòû àðòûñòû÷íàãà ¢ÿ¢ëåííÿ íåçàëåæíàé áåëàðóñêàé äçÿðæàâû ñêëàäàþöü àëüòýðíàòûâó ôîðìàì àô³öûéíàé êóëüòóðû. Ãýòà ÷àðãîâû ýòàï ó ïðàöýñå ôàðìàâàííÿ áåëàðóñêàé íàöûÿíàëüíàé ³äý³, ñïðîáà êóëüòûâàâàííÿ áåëàðóñêàé ìîâû. Ïðàåêòû àäñûëàþöü äà ³äý³ ïà÷ûíàëüí³êà¢ áåëàðóñêàãà íàöûÿíàëüíàãà àäðàäæýííÿ êàíöà Õ²Õ
ñò., óêàçâàþöü íà ïàñëÿäî¢íàñöü áåëàðóñêàé êóëüòóðíàé òîåñíàñö³. Áåëàðóñêàñöü çÿ¢ëÿåööà àäíûì ç êóëüòóðíûõ âûáàðà¢, ÿê³ÿ ïðûçûâàþöü ã³ñòàðû÷íà âûçíà÷àíóþ çÿâó
òóòýéøàñö³, ïàìåææà ³ òðàíñêóëüòóðíàñö³.
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