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ПРЫ ЗНА Ю СЯ, што 

мне даў но ха це ла ся 

вы ка зац ца на конт твор чых 

на быт каў на род на га мас та-

ка Бе ла ру сі, за слу жа на га 

дзея ча куль ту ры Поль шчы, 

пра фе са ра Ва сі ля Пят ро ві ча 

Ша ран го ві ча. Бо гэ тыя на-

быт кі ўяў ля юц ца мне най-

перш тым эма цы я наль ным 

во да рам і той эма цы я наль-

най сі лай, якую я ў лю бой 

твор час ці ца ню най больш. 

Яны ва ло да юць та кой ад-

мет нас цю, якая ні ко лі не губ-

ляе каш тоў нас ці, на ад ва рот, 

з ча сам толь кі за гар тоў ва-

ец ца і на бы вае яшчэ боль-

шую вар тасць і знач насць. 

Мне ж, акра мя са праў ды 

вы со ка га май стэр ства, ба-

чыц ца і пэў ная звык ласць, 

на ту раль насць, але та кая, 

якая да ец ца не кож на му, 

раз гляд ваць, су зі раць якую 

хо чац ца зноў і зноў. Бо гэ та 

тое рэ аль нае жыц цё, якое 

ба чыў я і ў сва ім дзя цін стве, 

і паз ней, ба чу і сён ня — як 

свед чан не на род на га по бы-

ту, як ад мет насць бе ла рус-

ка га ха рак та ру.

Най перш у кніж ных пра-

цах мас та ка столькі цеп-

лы ні, на ту раль нас ці, на-

стра ё вас ці, што не ад вес ці 

ва чэй.

І гэ та не юбі лей нае пе-

ра боль шан не. Гэ та маё 

стаў лен не да ство ра на га 

Ва сі лём Пят ро ві чам на ні-

ве мас тац ка га ілюст ра-

ван ня кніг аль бо, ка жу чы 

пра фе сій най мо вай, на ні ве 

кніж най гра фі кі. На шчас-

це, гэ тая ні ва ста ла ся для 

Ша ран го ві ча тым твор чым 

по лем, якое да ло ба га ты 

ўра джай і доб ры ўма лот. 

Гэ та на бы так і са мо га мас-

та ка, і каш тоў ны па да ру нак 

нам, чы та чам.

ДУ МАЮ, што ў кож-

на га мас та ка ёсць 

жа дан не, каб яго ная пра-

ца бы ла да ступ на як ма га 

боль шай коль кас ці лю дзей. 

Ды час та жа дан не і рэ аль-

насць ідуць па ра лель ны мі 

шля ха мі, не заў сё ды пе ра-

ся ка юц ца. Ад нак ёсць та кая 

ка тэ го рыя мас та коў, вы ні кі 

пра цы якіх ад са ма га за-

па чат ка ван ня «асу джа ны» 

на тое, каб іх ба чы лі ты ся-

чы лю дзей. Я маю на ўва зе 

мас та коў-кніж ні каў — тых, 

хто ва ло дае рэд кім та лен-

там мас тац ка га афарм лен-

ня кніг. Бо ка лі ін шыя тво ры 

мас тац тва ў сва ёй боль шас-

ці да ступ ныя толь кі ў вы ста-

вач ных за лах і му зе ях, то з 

вы ні ка мі пра цы ілюст ра та-

раў (праў да, гэ тае сло ва мне 

не над та па да ба ец ца, бо ў 

ім гу чыць ней кая дру гас-

насць, а я цвёр да лі чу, што 

мас так-ілюст ра тар — са мы 

са праўд ны і рэ аль ны су твор-

ца, су аў тар кні гі) мо гуць, не 

вы хо дзя чы з ква тэ ры ці ха-

ты, зна ё міц ца (су зі ра ю чы іх 

зноў і зноў) мно гія і мно гія 

ты ся чы чы та чоў. Ці не та му 

кож нае вы да вец тва імк нец-

ца, каб у яго тэ ма тыч ных 

пла нах бы лі вы дан ні, якія 

вы зна ча лі ся б вы со кай мас-

тац кас цю. На шчас це, та кі-

мі шэ дэў раль ны мі, ка жу чы 

сён няш няй мо вай, кні га мі 

мо жа па хва ліц ца і Бе ла рус-

кі фонд куль ту ры. Яны не 

ста лі б та кі мі, ка лі б да іх 

афарм лен ня-ілюст ра ван ня 

не да лу чыў ся Ва сіль Пят ро-

віч Ша ран го віч.

Я маю на ўва зе най перш 

«Па на Та дэ ву ша» Ада ма 

Міц ке ві ча і «Но вую зям лю» 

Яку ба Ко ла са — абедз-

ве на бе ла рус кай, рус кай і 

поль скай мо вах. Што я не 

пе ра боль шваю, што не за-

вы шаю ацэ нак у да чы нен ні 

да мас тац ка га ілюст ра ван ня 

гэ тых вы дан няў, свед чаць і 

мно гія ўзна га ро ды на рэс-

пуб лі кан скіх і між на род ных 

кон кур сах. А яшчэ я чуў 

шмат ухваль ных слоў на ад-

рас мас та ка Ша ран го ві ча з 

вус наў мно гіх дып ла ма таў 

за меж ных кра ін, ка лі пра-

во дзіў прэ зен та цыю «Па на 

Та дэ ву ша», бу ду чы па слом 

Бе ла ру сі ў Ру мы ніі.

У до каз за па тра ба ва-

нас ці гэт ка га ві ду 

мас тац тва свед чыць і тое, 

што да гэ туль («Пан Та дэ-

вуш» вы хо дзіў у 1998 го дзе, 

тут 37 аква рэль ных ілюст ра-

цый, «Но вая зям ля» ўба чы ла 

свет у 2002 го дзе, у ёй аж но 

91 ілюст ра цыя) у Бе ла рус кі 

фонд куль ту ры звяр та юц-

ца мно гія чы та чы не толь кі 

з Бе ла ру сі, каб на быць гэ-

тыя, сён ня ўжо ра ры тэт ныя, 

вы дан ні. Да рэ чы, агуль ны 

ты раж абедз вюх кніг склаў 

9000 асоб ні каў (!). Ча му так? 

Бо тут аку рат ма ец ца тая на-

стра ё васць, якая ва біць, за-

хоп лі вае, да лу чае да не ча га 

свай го, род на га. Як, на прык-

лад, ілюст ра цыі да «Но вай 

зям лі». Са скру пу лёз най 

дак лад нас цю, не губ ля ю-

чы мас тац кас ці, вы пі са ны 

ўсе, на ват са мыя дроб ныя, 

зда ва ла ся б, дэ таль кі ся лян-

ска га жыц ця, ча ла ве ча га по-

бы ту. І гэ та ж не мас та коў-

скія фан та зіі, не пры дум кі, а 

та кое глы бо кае пра нік нен не 

ў паэ тыч нае сло ва Ко ла са, 

та кое ра зу мен не паэ та вых 

дум і пе ра жы ван няў, што 

аж но зайз драсць бя рэ.

А ў на быт ках Ша ран го ві-

ча не толь кі гэ тыя вы дан ні. 

І мно гія-мно гія з іх так са ма 

ад зна ча ны прэ мі я мі і ўзна-

га ро да мі на роз ных на цы я-

наль ных і між на род ных кон-

кур сах. На за ву хоць бы не-

ка то рых аў та раў, чые тво ры 

твор ча пе ра ўва саб ляў мас-

так Ша ран го віч: Ян ка Ку па-

ла, Мак сім Га рэц кі, Мак сім 

Баг да но віч, Ула дзі мір Ка-

рат ке віч, Зміт рок Бя ду ля, 

Іван На ву мен ка, Та рас Хад-

ке віч... Ве даю, што больш за 

70 кніг бы ло пра ілюст ра ва-

на Ша ран го ві чам. І ў гэ тым, 

не су мня ва ю ся, ёсць важ кі 

ўнё сак яго най на тхняль ні цы, 

спа да рож ні цы жыц ця Га лі-

ны Анд рэ еў ны, якая доб ра 

ве дае кніж ную спра ву як 

ста лая і да свед ча ная су пра-

цоў ні ца вы да вец тва «Мас-

тац кая лі та ра ту ра».

Але для мя не асо ба 

Ва сі ля Пят ро ві ча Ша-

ран го ві ча — гэ та не толь кі 

мас та коў ская каш тоў насць і 

мас тац кая вар тасць ство ра-

на га ім. Мне да вя ло ся доў гі 

час су пра цоў ні чаць з ім, ка лі 

той быў рэк та рам Бе ла рус-

кай ака дэ міі мас тац тваў і ра-

ней, ка лі ён кі ра ваў Мін скім 

га рад скім ад дзя лен нем Бе-

ла рус ка га фон ду куль ту ры, і 

паз ней, і да гэ туль не губ ляю 

ста сун каў з ім. Мя не заў сё-

ды па-доб ра му здзіў ля ла 

яго ная ня ўрымс лі васць, на-

стой лі васць, умен не да во-

дзіць па ча тае да ла гіч на га 

за вяр шэн ня. Праў да, ён не 

фан та на ваў пус ты мі ідэ я мі, 

на ва цы я мі дзе ля па ка зу хі, 

не гнаў ся за іх коль кас цю. 

Для яго важ ней бы ло зра-

біць тую спра ву, за якую 

браў ся, якас на, з ка рыс цю 

для кан крэт ных лю дзей і 

для Бе ла ру сі на огул. Зноў 

жа, гэ та не вы со кія сло вы, 

а тая рэ аль насць, якую не 

ад ме ніць ні лю бы, хай са бе 

на ват ан га жа ва ны, кры тык, 

ні пры шлы час.

Ша ран го віч быў і за ста ец-

ца не толь кі твор чай асо бай, 

але і Асо бай, за ці каў ле най 

у здзяйс нен ні доб рых спраў 

дзе ля ка рыс ці ўсёй бе ла рус-

кай су поль нас ці. І яму гэ та 

ўда ец ца. Не ве ры це? Та ды 

па зна ём це ся з яго най бія-

гра фі яй, у тым лі ку з аў та-

бія гра фіч най апо вес цю «Ген 

зям лі», пра чы тай це вод гу кі 

на ство ра нае, па гар тай це 

пра ілюст ра ва ныя ім кні гі, 

на ве дай це Мас тац кую га-

ле рэю Ва сі ля Ша ран го ві ча 

ў ку рорт ным па сёл ку На рач 

Мя дзель ска га ра ё на, ад кры-

тую ў мі ну лым го дзе яго ны мі 

зем ля ка мі, якой мас так пе-

ра даў 130 сва іх тво раў, і вы 

зра зу ме е це, які вы дат ны Ча-

ла век і са ма быт на-вы біт ны 

Твор ца жы ве і пра цуе по бач 

з на мі.

Ана толь БУ ТЭ ВІЧ.

Тэ атрТэ атр

БАЛЬ З ПРЫ ВІ ДАМ
«Пры від опе ры» са зна ка мі та га ра ма на Гас то на Ле ру на ад ну ноч па се ліц ца ў На-

цы я наль ным тэ ат ры опе ры і ба ле та Бе ла ру сі. Ме на ві та гэ ты ра ман ста не тэ май 10-га 

па лі ку Вя лі ка га ка ляд на га ба лю, што прой дзе ў ноч з 13 на 14 сту дзе ня.

Уліч ва ю чы тэ му 

і круг лую да ту, юбі-

лей ны баль ар га ні-

за та ры абя ца юць 

зра біць за гад ка вым, 

поў ным цу даў, ілю-

зій, міс ты фі ка цый і 

не стан дарт ных рэ-

жы сёр скіх ха доў. 

Да мы і ка ва ле ры ў 

ары гі наль ных мас-

ках і вя чэр ніх убо-

рах, «жы выя скульп-

ту ры», ша ка лад ны 

фан тан і фо та буд ка 

для ім гнен ных здым-

каў, мім-вік та ры на 

для знаў цаў тэ ат ра і 

снеж нае шоу, тан ца-

валь ны экс прэс-курс 

і ка ра о ке з опер ны мі 

зор ка мі, шах мат ны 

«аў та мат», пры ду-

ма ны яшчэ ў XVІІІ ста год дзі, а так са ма аст ро ла гі, май стры та ро і хі ра ман ты і — упер-

шы ню — май стры па бо дзіг ра фе, якія ро бяць і рас шыф роў ва юць уні каль ныя кар ты-

струк ту ры кож на га ча ла ве ка... Апоў на чы на га лоў най сцэ не пач нец ца кан цэрт-сюр пры з, 

дэ та лі яко га га лоў ны рэ жы сёр тэ ат ра Мі ха іл Пан джа ві дзэ тры мае ў най стра жэй шым 

сак рэ це. Як пла ну ец ца, баль пра цяг нец ца пры клад на да чатырох га дзін ра ні цы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

«У кож ным сло ве, у кож най дум цы — 

паэ зія» — так ха рак та ры зуе твор часць 

Ула дзі мі ра Ліп ска га на род ная 

ар тыст ка Бе ла ру сі Ма рыя За ха рэ віч. 

З на го ды са ра ка га до ва га юбі лею 

пісь мен ні ка на па са дзе га лоў на га 

рэ дак та ра ча со пі са «Вя сёл ка» 

зла джа ны твор чы лі та ра тур ны ве чар 

«Дзя лю ся кры ла мі». Свое асаб лі вы 

лі та ра тур ны спек такль пад 

кі раў ніц твам за слу жа на га дзея ча 

мас тац тваў Бе ла ру сі, ар тыс та 

і рэ жы сё ра Ва ле рыя Ані сен кі 

на поў ніў ся, га лоў ным чы нам, 

чы тан нем урыў каў з тво раў Ула дзі мі ра 

Ліп ска га, а так са ма му зыч ным 

акам па не мен там.

Чы та лі фраг мен ты тво раў і він ша ва лі пісь-

мен ні ка ды рэк тар вы да вец тва «Аду ка цыя і 

вы ха ван не», жур на ліст і пе да гог Мі ка лай Су-

пра но віч, на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі Ма рыя 

За ха рэ віч, за слу жа ны ар тыст Ле а нід Ула шчан-

ка, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі, рэ жы сёр, ар-

тыст Ва ле рый Ані сен ка, пісь мен ні кі Ана толь 

Зэ каў, Ры гор Баб ча нок, спя вак Іван Бус лай, 

вя ду чы Ста ні слаў Ліп скі, а так са ма пе ра мож цы 

рэс пуб лі кан ска га дзі ця ча га кон кур су «Жы вая 

кла сі ка», зем ля кі пісь мен ні ка і інш.

Ула дзі мір Ліп скі — пісь мен нік, гра мад скі 

дзе яч, лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі, за слу жа ны 

дзе яч куль ту ры Бе ла ру сі, лаў рэ ат між на род-

най прэ міі імя Аль бер та Швей цэ ра і ра сій-

скай прэ міі імя Аляк санд ра Гры на. Да та го ж 

твор ца ўзна чаль вае Бе ла рус кі дзі ця чы фонд 

і з'яў ля ец ца іні цы я та рам і стар шы нёй жу ры 

Усе бе ла рус ка га фес ты ва лю на род на га гу-

ма ру ў Аў цю ках. Аў тар амаль ся мі дзе ся ці кніг 

для дзя цей і да рос лых. Тво ры пісь мен ні ка пе-

ра кла дзе ны на рус кую, укра ін скую, ня мец кую 

і лі тоў скую мо вы.

— Аб' ек там твор час ці Ула дзі мі ра Ліп ска-

га з'яў ля ец ца, без умоў на, уся Бе ла русь: яе 

гіс то рыя, ці ка вая, ча сам па кут лі вая, і вель мі-

вель мі пры го жая, — за зна чыў у пры ві таль ным 

сло ве Мі ка лай Су пра но віч. — Я як ды рэк тар 

вы да вец тва «Аду ка цыя і вы ха ван не» га на ру-

ся, што мы шмат га доў твор ча су пра цоў ні ча-

ем з Ула дзі мі рам Сця па на ві чам. За гэ ты час 

вы пу шча ны шэраг кніг, ар га ні за ва на мно га 

ці ка вых пра ек таў, ся род якіх — «Біб лі я тэ ка 

ча со пі са «Вя сёл ка»». Гэ та тая се рыя, якая 

рас каз вае пра дзі ця чых пісь мен ні каў, што 

ра бі лі свае пер шыя кро кі, агуч ва лі пер шыя 

сло вы ме на ві та на ста рон ках гэ та га ча со пі са. 

Сён ня раз ві ва ец ца і на бі рае моц та кі знач-

ны пра ект, як се рыя «Асо бы». Ужо вый шлі 

кні гі пра ака дэ мі ка Вік та ра Пар фё на ва, кас-

ма на ўта Пят ра Клі му ка, пісь мен ні ка Ры го ра 

Баб чан ка, а так са ма кні га да 75-год дзя Ула-

дзі мі ра Ліп ска га. За кож най кні гай — вя лі кая 

по стаць.

Яў ге нія ШЫЦЬ КА.

РУП ЛІЎ ЦА 
НА НІ ВЕ ЛІ ТА РА ТУ РЫ

Асо баАсо ба ЖЫЦ ЦЁ — ТВОР ЧАЕ, 
ХА РАК ТАР — БЕ ЛА РУС КІ

Эма цы я наль нае сло ва чы та ча на пя рэ дад ні 80-год дзя на род на га мас та ка Бе ла ру сі Ва сі ля Пят ро ві ча Ша ран го ві ча

Такім убачылі наведвальнікі тэатральны навагодні баль летась.
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