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Пер шае, што пры му шае ўваж-
лі вей гля дзець на эк ран, — эпі зод, 
дзе га лоў ны пер са наж, жы хар Лак-
ты шоў, Мі ка лай Лен ка вец рас стаў-
ляе па па лі цах пус тыя бу тэль кі з-пад 
ал ка го лю. Скла да на зда га дац ца, 
на вош та гэ та ро біц ца, — пры нам сі, 
мя не не звы чай ная кар цін ка за інт ры-
га ва ла. Ака за ла ся, га вор ка ідзе пра 
«Му зей Ан ты Ба ху са», які пра па ган-
дуе зда ро вы лад жыц ця. Бу тэль кі 
з-пад спірт но га і пла кат «Што мож на 
на быць дзе цям за кошт літ ра га рэл-
кі» — по бач. Дзіў ны спо саб пра па-
ган да ваць без ал ка голь нае жыц цё 
му зе ем пус тых бу тэ лек, але хто ве-
дае — мо жа, ён дзейс ны.

«Му зей Ан ты Ба ху са» пра во дзіць 
эк скур сіі (у «Агме ні» іх мож на ўба-
чыць), тут жа ў шко ле ста віц ца тэ ма-
тыч ная сцэн ка, у якой це шча на ма-
га ец ца ад ву чыць зя ця піць, Мі ка лай 
Лен ка вец да во лі іра ніч на рас каз вае 
пра га рэ лач ную ін дуст рыю, ка лі мож-
на яе так на зваць. Тэ ма ба раць бы 
з ал ка га ліз мам су сед ні чае з яшчэ 
ад ной — раў на знач най — тэ май вё-
сак, што зні ка юць, у лік якіх трап-

ля юць Лак ты шы. І су сед ства гэ та, 
на пэў на, не вы пад ко вае. На ўмыс на 
ці не, звы чай на ў пла нах «Агме ню» 
не аказ ва ец ца шмат лю дзей. Са-
мыя гу ста на се ле ныя част кі звя за-
ны з мяс цо вым кан цэр там — яшчэ 
ад ным ка ла рыт ным і сюр рэа ліс тыч-
ным ві до ві шчам, якое трэ ба прос та 
ўба чыць, — і па ха ван нем.

Ня гле дзя чы на ма ла на се ле насць, 
ві даць, што ў вёс цы хоць і раз ме ра-
нае, але да во лі на сы ча нае жыц цё, з 
тра ды цы я мі, па дзея мі і гэ тым вось 
му зе ем. Мі ка лай Лен ка вец, як твор-
чы ча ла век, не здар ма аказ ва ец ца 
ў цэнт ры — ар га ні зуе эк скур сіі па 
му зеі, ста віць сцэн ку, ка ля дуе і на-
рэш це ла дзіць фо та се сію. Ён вы ра-
шыў зра біць сім ва ліч нае фо та: узяць 

даў ні чор на-бе лы зды мак, зда ец ца, 
вы пуск ні коў шко лы, і на тых жа са-
мых мес цах сфа та гра фаць тых, хто 
яшчэ жы вы і жы ве ў Лак ты шах. Зда-
ва ла ся б, што мож на знай сці больш 
«эпіч нае», чым му зей пус тых бу тэ лек 
і ня ўда лае вы ступ лен не на кан цэр це 
не цвя ро за га вяс коў ца, але сцэ на з 
фо та здым кам пе ра сяг ну ла ўвесь па-
пя рэд ні хро на мет раж і ста ла сім ва-
ліч ным за вяр шэн нем для абедз вюх 
га лоў ных тэм.

За ва рож вае, як Юрый Ці ма фе-
еў па воль на і не на вяз лі ва па каз вае 
Лак ты шы, быц цам ба іц ца спа ло хаць 
ней кі ма тыў ці ба буль ку, што фа та-
гра фу ец ца на па раў наль нае фо та. 
Фільм «Агмень» атры маў ся па-свой-
му ча роў ным і доб ра ўпі саў ся ў бяз-
зу бую тра ды цыю «Бе ла русь філь ма» 
апош ня га ча су. Ба раць ба з ал ка га-
ліз мам за кры ла ся за сло най сюр рэа-
ліз му, а вёс ку, што зні кае, аў тар лю-

біць ме на ві та та кой, та му і праб ле мы 
ні я кай ня ма.

«З зу ба мі» да ма тэ ры я лу па ды-
шоў як раз Вік тар Аслюк пад час пра-
цы над пры све ча най 135-год дзю Ян кі 
Ку па лы кар ці най, але та кі шлях згад-
кі пра кла сі ка мне ха це ла ся б ба чыць 
у апош нюю чар гу: у філь ме «Ян ка 
Ку па ла» за меж ныя па слы чы та юць 
Ку па лу на роз ных мо вах све ту, а вяс-
ко выя бе ла рус кія жы ха ры, да якіх 
звяр та ец ца рэ жы сёр, рэд ка мо гуць 

ус пом ніць ней кія рад кі. І хоць сім ва-
ліч нае па раў на нне вы каз вае дум ку, 
маў ляў, Ку па ла зні кае з на род на га 
ўсве дам лен ня, мі ма во лі ўзні кае і 
больш пры зем ле нае пра чы тан не, а 
яно пад каз вае, што зня нац ку пра-
сіць у стом ле на га ад пра цы на зям лі 
ча ла ве ка пра чы таць паэ зію — не як 
не па-люд ску.

Ня прос тым і бяс страш ным ака-
заў ся фільм Га лі ны Ада мо віч «Чу жое 
і сваё» пра Бе ла рус кі дзі ця чы хос піс 
і яго ды рэк тар ку Ган ну Гар ча ко ву — 
фільм не пра дзя цей, якім па тра бу-
ец ца да па мо га, а пра лю дзей, якія 
гэ ту да па мо гу аказ ва юць. У вы пад ку 
з га лоў най ге ра і няй гэ та да па мо га 
працягваецца ўжо двац цаць га доў.

Пас ля скан да лу, звя за на га з маг-
чы мас цю за крыц ця сту дыі да ку мен-
таль на га кі но «Ле та піс» на цы я наль-
най кі на сту дыі, зды мак рэд кіх на мі-
наль ных ра бот больш пра мі ну лае, 
вы му ша на га бяз дзе ян ня най леп шых 
бе ла рус кіх да ку мен та ліс таў гэ тая 
пад бор ка вы гля дае па ляп шэн нем сі-
ту а цыі ў «афі цый ным» да ку мен таль-
ным кі но кра і ны. Пры нам сі, у ёй ёсць 
су час насць. Толь кі ча мусь ці па да ец-
ца, што гэ та па ляп шэн не — ілю зія, а 
для раз віц ця бе ла рус кай да ку мен та-
ліс ты кі трэ ба іс ці ў ін шы бок.

Фільм Юрыя Ці ма фе е ва за канчва-
ец ца на гэ тай сюр рэа ліс тыч най рам-
цы, у якой тры ча ла ве кі з шас нац ца-
ці. Што па мі ра ючая вёс ка, да якой 
рэ жы сёр ста віц ца з сім па ты яй, што 
бе ла рус кая да ку мен та ліс ты ка: за ня-
пад, які мы лю бім.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. 
katsyalovich@zviazda.by



Ра зам з ін шы мі гра фіч ны мі ра бо-
та мі Мі ха ся Ба са лы гі ён экс па ну ец-
ца ў ме жах вы ста вач на га пра ек та 
«Сло вы і рэ чы: не вя до мыя ка лек-
цыі», пры мер ка ва на га да 135-год-
дзя Яку ба Ко ла са.

На вы стаў цы «Мас тац кія воб ра зы 

род на га краю» прад стаў ле ныя прад-

ме ты, ру ка пі сы і мас тац кія ра бо ты з 

фон даў Дзяр жаў на га лі та ра тур на-ме-

ма ры яль на га му зея Яку ба Ко ла са, а так-

са ма з пры ват най ка лек цыі Мі ха ся Ба-

са лы гі. Не вя лі кая экс па зі цыя змя шчае 

аса біс тыя рэ чы, які мі ка рыс таў ся па эт, 

яго адзен не і по суд, праз фо та здым кі і 

ру ка пі сы рас каз вае пра ста сун кі Яку ба 

Ко ла са з пе ра клад чы ка мі яго вер шаў на 

рус кую мо ву. Ад мет ная мас тац кая част-

ка вы стаў кі — тут мож на па ба чыць гра-

фіч ныя ра бо ты Мі ха ся Ба са лы гі, якія ён 

вы ка наў для збор ні ка пе ра кла даў паэ зіі 

Ко ла са на рус кую мо ву, што па ба чыў 

свет тры дзе ся ці год дзі та му, а так са ма 

для вы дан ня тры ло гіі «На ро ста нях», 

якое вый шла ў 2006 го дзе.

— Вель мі рэд ка мы па каз ва ем на вы-

стаў ках адзен не Яку ба Ко ла са, тут жа 

мож на па ба чыць ка пя люш, галь штук і 

ка шу лю, якія на сіў па эт. Вель мі рэд ка 

дэ ман стру ем і вось гэ ты ку ба чак, адзі-

ны з тых, што за стаў ся з до ма Ко ла са 

пас ля вай ны, — рас па вя дае стар шы на-
ву ко вы су пра цоў нік му зея На тал ля 
АДА МО ВІЧ. — Ка лі сын паэ та Да ні ла 

пер шы вяр нуў ся ў Мінск у 1944 го дзе і 

прый шоў да баць каў ска га до ма, што ў 

той час зна хо дзіў ся ў пар ку Гор ка га, то 

на яго мес цы па ба чыў толь кі яму. Знай-

шоў ас кеп кі ку бач ка, які на шы су пра цоў-

ні кі руп лі ва скле і лі.

У цэ лым жа но вая вы стаў ка дэ ман-

струе, як вы явы, на ма ля ва ныя мас та-

ком, пе ра тва ра юц ца з асоб най гра фіч-

най ра бо ты ў ілюст ра цыю да кні гі. Тут 

упер шы ню шы ро кай пуб лі цы прад стаў-

ле ны ары гі наль ныя ілюст ра цыі да тры-

ло гіі «На ро ста нях», мож на па ба чыць, 

які мі ўя віў Мі хась Ба са лы га пры га жу ню 

Яд ві сю, на стаў ні ка Ла ба но ві ча. Экс па-

зі цыя прад стаў ляе так са ма фо та здым-
кі пе ра клад чы каў вер шаў бе ла рус ка га 
кла сі ка на рус кую мо ву і іх ру ка пі сы. 
Гэ та, на прык лад, Сяр гей Га ра дзец кі, 
з якім сяб ра ваў Ко лас, Яў ген Ма заль-
коў (да рэ чы, ме на ві та яму кла сік пе рад 
смер цю пі саў ліст, які і сён ня ля жыць на 
ста ле ў яго ме ма ры яль ным ка бі не це), 
Аляк сандр Пра коф' еў.

— Асоб най ува гі за слу гоў вае парт-
рэт Яку ба Ко ла са, на пі са ны Мі ха сём 
Ба са лы гам сё ле та, — да дае На тал ля 
Аляк санд раў на. — Тут мас так па спра-
ба ваў па ка заць воб раз кла сі ка ў ча сы 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, у 1942 го дзе. 
Гэ та быў вель мі цяж кі год у жыц ці паэ-
та. Ён зна хо дзіў ся ў эва ку а цыі ў Таш-
кен це, сям'я ні чо га не ве да ла пра сы-
на Юр ку і шу ка ла яго. У нас у фон дах 
ёсць парт рэт ра бо ты мас тач кі Тац ця ны 
Жыр мунд скай, на ма ля ва ны ме на ві та ў 
дзень на ра джэн ня Ко ла са ў 1942 го дзе. 
Мі хась Ба са лы га хоць не ба чыў паэ та ў 
той дзень, ад нак здо леў вель мі доб ра 
па ка заць яго воб раз.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. 
vesіaluha@zvіazda.by
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У до ме-му зеі Яку ба Ко ла са мож на ўба чыць но вы парт рэт Пес ня ра
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Вяс ко вы ка ла рыт як мас тац кі ме тад
Дзіў ны спо саб пра па ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця ў но вым да ку мен таль ным філь ме
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Тэ ма ба раць бы з ал ка га ліз мам 
су сед ні чае з яшчэ ад ной — 
раў на знач най — тэ май 
вё сак, што зні ка юць, у лік 
якіх трап ля юць Лак ты шы. 
І су сед ства гэ та, на пэў на, 
не вы пад ко вае.

Што па мі ра ючая вёс ка, 
да якой рэ жы сёр ста віц ца 
з сім па ты яй, што бе ла рус кая 
да ку мен та ліс ты ка: за ня пад, 
які мы лю бім.

«Бе ла русь фільм» па ці ху па каз вае да ку мен таль нае кі но, ство ра нае 
за апош ні час, і ся род прэ зен та ва ных кар цін знай шоў ся ці ка вы 
фільм Юрыя Ці ма фе е ва «Агмень». У амаль са ра ка хві лін най 
кар ці не пры ваб на спа лу чы лі ся спрад веч ная тэ ма бе ла рус кай 
да ку мен та ліс ты кі — вёс ка, ты по выя асаб лі вас ці там тэй ша га 
жыц ця, ка ла рыт ныя ге роі, тра сян ка і ба раць ба з ал ка га ліз мам. 
Што атры ма ла ся асаб лі ва пі кант ным — ней кі сюрр эа ліс тыч ны 
на лёт. Усё ў пра сто ры філь ма быц цам зна ё мае і бліз кае, 
але, ка лі вёс ка Лак ты шы з яе жы ха ра мі аказ ва ец ца на эк ра не, 
ус пры ман не гэ тых мяс цін транс фар му ец ца і зям ное 
пе ра ўтва ра ец ца ў ней кі мас тац кі ме тад, хоць ні чо га спе цы яль на га 
для гэ та га не ро біц ца. Так спра цоў вае ма ляў ні часць бе ла рус кай 
вёс кі.

Арт-цэнтр Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску
Гэ та пер шая пля цоў ка ў Бе ла ру сі, на якой з'я ві лі ся 

ары гі на лы ша га лаў скіх ра бот. Ра шэн не аб ства рэн ні 
му зея бы ло пры ня та ў 1991 го дзе, а сам арт-цэнтр, 
дзе вы стаў ля юц ца тво ры, ад крыў ся ў 1992 го дзе. 
Улас на з гэ та га мо ман ту і па чы на ец ца скла дан не 
ка лек цыі, бо пас ля ад' ез ду Ша га ла з Ві цеб ска яго 
ра бот у го ра дзе не бы ло ўво гу ле. Сён ня збор уклю чае 
больш як 300 ары гі наль ных гра фіч ных ар ку шаў, якія 
тра пі лі сю ды ў якас ці па да рун каў. На прык лад, тры ра-
бо ты, у тым лі ку аква тын та па ма ты вах афарм лен ня 
ба ле та «Але ка» (адзі ны асоб нік у све це), бы лі пе ра-
да дзе ны дач кой мас та ка Ідай Ша гал. Яго ўнуч кі — 

Мэрэт і Бэ ла Мэ ер — па да ры лі арт-цэнт ру ілюст ра цыі 
да го га леў скіх «Мёрт вых душ», а гэ та 96 афор таў у 

кам плек це, якіх на пост са вец кай пра сто ры мож на 

знай сці толь кі ча ты ры. Амаль 130 гра фіч ных ліс тоў 

му зею пе ра даў ка лек цы я нер Ген рых Ман дэль, ад яко-

га, да рэ чы, арт-цэнтр атры маў так са ма ка ля двух сот 

гра фіч ных ра бот кла сі каў аван гар ду — Пі ка со, Мі ро, 

Ма ці са, Ле жэ ды ін шых — і дзве з па ло вай ты ся чы 

кніг пра Ша га ла і еў ра пей скі аван гард. Ка лек цыя арт-

цэнт ра ахоп лі вае ўвесь пе ры яд ша га лаў скай гра фі кі. 

Са мы ран ні твор збо ру да ту ец ца 1922 го дам — гэ та 

афорт да аў та бія гра фіі Ша га ла «Маё жыц цё». Тут жа 

мож на ўба чыць не каль кі се рый на біб лей скую тэ ма-

ты ку — ка ля ро выя лі таг ра фіі 1956 і 1960 га доў, тры 

афор ты-ілюст ра цыі да Біб ліі 1930-х га доў. У ка лек цыі 

ёсць пяць афор таў-ілюст ра цый да кні гі Мар сэ ля Ар-

ла на «Ма ця рын ства». Апош нім па хра на ло гіі тво рам 

з тых, што мож на ўба чыць у Ві цеб ску, з'яў ля ец ца 

ка ля ро вая лі таг ра фія «Да ін ша га све ту» 1985 го да. 

Мож на ска заць, на рэш це, што ка лек цыя арт-цэнт-

ра — адзін з най буй ней шых збо раў Мар ка Ша га ла 

на пост са вец кай пра сто ры.

Га ле рэя «Арт-Бе ла русь» / 
Кар па ра тыў ная ка лек цыя 
Бел газп рам бан ка

Кар па ра тыў ная ка лек цыя Бел газп рам бан ка па-

чы нае сваю гіс то рыю з 2011 го да, і той сум ны факт, 

што ні На цы я наль ны мас тац кі му зей, ні Арт-цэнтр 

Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску не ма юць у сва іх ка лек-

цы ях жы ва піс ных тво раў зна ка мі та га ві цяб ля ні на, 

сты му ля ваў ку ра та раў узяць кі ру нак на тэр мі но вы 
по шук тво раў Ша га ла ў прыватных збо рах і на аў кцы-
ё нах. У вы ні ку ка лек цыя Бел газп рам бан ка, — якая на 
сён ня на ліч вае больш за сот ню вы дат ных ар тэ фак-
таў, — мо жа па хва ліц ца бе ла рус кім мас тац твам ад 
па чат ку XVІ ста год дзя, уклю чае ў ся бе знач ны збор 
мас та коў Па рыж скай шко лы — ура джэн цаў Бе ла ру сі 
ды ін шых бе ла рус кіх аў та раў за меж жа, — мае шэсць 
ша га лаў скіх ары гі на лаў. Два з іх — гэ та лі таг ра фіі на 
па пе ры «Акра бат ка на ка ні» 1959 го да і «Аў та парт-
рэт» 1973-га. Яшчэ ча ты ры — «Лу на цік», «Га дзін-
нік на па ла ю чым не бе», «Зя лё ны пей заж» і «За ка-
ха ныя» — прад стаў ля юць жы ва піс Мар ка Ша га ла. 
Самым ран нім тво рам мас та ка ў ка лек цыі з'яў ля ец ца 
гу аш «Лу на цік», якая да ту ец ца 1911—1912 га дамі. 
Яна бы ла на бы та за 341 ты ся чу до ла раў на аў кцы ё не 
Sotheby's у 2014 го дзе. Са мая поз няя ша га лаў ская ра-
бо та збо ру — ма лю нак «За ка ха ныя» 1981 го да, на бы-

ты Бел газп рам бан кам у 2012-м на аў кцы ё не Chrіstіe's 
за больш чым пяць сот ты сяч до ла раў. Не так даў но, 
у кра са ві ку гэ та га го да, кар па рацыйная ка лек цыя 
Бел газп рам бан ка атры ма ла па ста ян ную пля цоў ку ў 
Па ла цы мас тац тваў — га ле рэю «Арт-Бела русь», дзе 
ў лю бы мо мант пра цоў на га ча су ся род ін шых зда-
быт каў бе ла рус кай куль ту ры мож на ўба чыць і шэсць 
тво раў Мар ка Ша га ла.

На цы я наль ны мас тац кі 
му зей Бе ла ру сі

Толь кі 24 лі пе ня 2012-га — у год, ка лі Бе ла русь 
ад зна ча ла 125-год дзе з дня на ра джэн ня Мар ка Ша-
га ла, — у ка лек цыі На цы я наль на га мас тац ка га му зея 
з'я ві лі ся тво ры зна ка мі та га зем ля ка. Стар шы ня праў-

лен ня Бел газп рам бан ка Вік тар Ба ба ры ка ўра чыс та 
ўру чыў кі раў ні ку му зея Ула дзі мі ру Пра кап цо ву два 
гра фіч ныя ар ку шы Мар ка Ша га ла, вы ка на ныя ў тэх ні-
цы аква тын таў. Гэ та дзве лі таг ра фіі на лейт ма тыў ную 
для мас та ка біб лей скую тэ ма ты ку «Кры жо вы шлях» 
і «Ба чан не Апа ка ліп сі са», ство ра ныя ў 1967 го дзе. 
Гра фіч ныя ар ку шы бы лі на бы тыя Бел газп рам бан-
кам на аўкцы ё не Chrіstіe's, на абод вух пад вы ява мі 
мож на ўба чыць под піс аў та ра — Marc Chagall. Гэ тыя 
лі таг ра фіі за ня лі сваё мес ца ў па ста ян най экс па зі цыі 
му зея, праў да, ча сам іх зды ма юць, каб даць ра бо там 
«ад па чыць»: гра фі ка па тра буе аса ба лі вых умоў за-
хоў ван ня. У гэ ты мо мант, да рэ чы, у му зеі пра хо дзіць 
пры мер ка ва ная ўжо да 130-год дзя з дня на ра джэн ня 
мас та ка вы стаў ка «Марк Ша гал: Ко лер люб ві» са 
збо ру Му зея Мар ка Ша га ла ў Ві цеб ску — гра фіч ныя 
ра бо ты бу дуць вы стаў ляц ца тут да 15 ве рас ня.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ. katsyalovich@zviazda.by



Кро кі да Ша га лаКро кі да Ша га ла  

АВАН ГАРД.BY
Дзе ў Бе ла ру сі мож на ўба чыць тво ры май стра

Мы на ўрад ці на за вём Мар ка Ша га ла на цы я наль ным мас та ком, хоць бы та му, што боль шая част ка 
яго жыц ця і твор час ці прай шлі на фран цуз скай зям лі, але адзін з най вя до мей шых аван гар дыс таў 
све ту — наш на веч на на тхнё ны Ві цеб скам зям ляк. Тут ад бы ло ся не толь кі яго ка рот кае на ву чан не 
ў май стэр ні Юда ля Пэ на: ужо пас ля атры ман ня аду ка цыі ў Санкт-Пе ця бур гу Марк Ша гал вяр нуў ся 
ў Ві цебск, каб стаць паў на моц ным прад стаў ні ком па спра вах мас тац тваў Ві цеб скай гу бер ні, ства-
рыць Ві цеб скую на род ную мас тац кую шко лу, афор міць го рад да га да ві ны рэ ва лю цыі, рэа лі за ваць, 
акра мя гэ та га, ін шыя мас тац кія за ду мкі і з'е хаць на ПМЖ у Маск ву, Бер лін і, на рэш це, у Па рыж. 
7 лі пе ня з дня на ра джэн ня мас та ка споў ні ла ся 130 га доў, але не кож ны з нас, яго зем ля коў, мо жа 
ўба чыць зна ка мі тае па лат но «Над го ра дам», што за хоў ва ец ца ў Трац ця коў скай га ле рэі ў Маск ве, 
зайсці ў па рыж скі тэ атр Гранд-Апе ра з рас пі са ным Ша га лам пла фо нам ці на ве даць спе цы яль на 
ство ра ны для па лот наў аван гар дыс та му зей у Ні цы. Не дзіў на, што за меж жа больш ба га тае на Ша-
га ла, чым Бе ла русь, але і на на шай тэ ры то рыі мож на знай сці ары гі на лы ра бот мас та ка, і за ві таць 
па іх вар та ў тры мес цы.

«Закаханыя». Фо та з ар хі ва пра ек та «Арт-Бе ла русь».

Са мым ран нім тво рам мас та ка ў ка лек цыі 
з'яў ля ец ца гу аш «Лу на цік», якая да ту ец ца 
1911—1912 га дамі. Яна бы ла на бы та 
за 341 ты ся чу до ла раў на аў кцы ё не Sotheby's 
у 2014 го дзе.

Тры ра бо ты, у тым лі ку аква тын та 
па ма ты вах афарм лен ня ба ле та «Але ка» 
(адзі ны асоб нік у све це), бы лі пе ра да дзе ны 
дач кой мас та ка Ідай Ша гал.

Выпуск №27 (374)

Лі та ра тур ны ве чар, 
пры мер ка ва ны да 
120-год дзя з дня 
на ра джэн ня ма лод ша га 
бра та Пес ня ра, 
прай шоў у Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным ар хі ве-му зеі 
лі та ра ту ры і мас тац тва.

Дзядзь кам бе ла рус ка га кла-
сі ка Яку ба Ко ла са быў вя до мы 
мо ва знаў ца, пісь мен нік, пе да-
гог Язэп Лё сік. Лі та ра тур ныя 
здоль нас ці меў і Мі хась Міц ке-
віч, ма лод шы брат на род на га 
паэ та. Мі хась Мі хай ла віч так са ма ву-
чыў ся ў Ня свіж скай на стаў ніц кай се-

мі на рыі, дру ка ваў свае апа вя дан ні на 

ста рон ках бе ла рус кіх га зет і быў ад-

зна ча ны Мак сі мам Га рэц кім як «вель мі 

спа дзей ны ма ла ды бе лет рыст і па ва-

жа ны пуб лі цыст».

Якуб Ко лас га на рыў ся, што Мі-

хась — адзі ны з яго ча ты рох бра тоў — 
так са ма вы браў шлях на стаў ні ка, і 
кла па ціў ся аб ім пас ля смер ці баць кі. 
Ад нак у ся рэ дзі не ХХ ста год дзя ад лег-
ласць па між бра та мі вы мя ра ла ся ўжо 
ты ся ча мі кі ла мет раў... Па ло ву жыц ця 
(а гэ та 47 га доў!) Мі хась Міц ке віч пра-
вёў у эміг ра цыі.

— Мі хась Міц ке віч зай маў ся гра-

мад ска-па лі тыч най дзей нас цю, ра зам 

з Язэ пам Лё сі кам быў ар га ні за та рам 

і дэ ле га там Усе бе ла рус ка га з'ез да ў 

1917 го дзе, — рас каз вае ўнуч ка Яку ба 

Ко ла са Ма рыя Міц ке віч. — Шмат га-

доў пра ца ваў на стаў ні кам бе ла рус кай 

мо вы і быў пе ра ка на ны, што «глаў ная 

ру хо мая сі ла куль тур на га по сту пу і ду-

хоў ных здоль нас цяў на цыі — гэ та яе 

род ная шко ла».

У 1921 го дзе бра тоў па дзя лі ла пер-

шая дзяр жаў ная мя жа: вёс ка Смоль-

ня, дзе Мі хась жыў з бра там Юзі кам, 

апы нула ся на тэ ры то рыі За ход няй 

Бе ла ру сі. Пас ля да лу чэн ня За ход-

няй Бе ла ру сі да БССР Мі хась пра ца-

ваў на стаў ні кам, ды рэк та рам шко лы, 

школь ным ін спек та рам. Зай маў па-

са ду школь на га ін спек та ра і ў ча сы 
ня мец кай аку па цыі. На вы стаў цы ў 
ар хі ве-му зеі бы лі прад стаў ле ны пуб-
лі ка цыі ўспа мі наў пра Мі ха ся Міц ке-
ві ча, дзе згад ва ец ца, што на стаў нік 
да па ма гаў па лон ным і пар ты за нам. 
Тым не менш ён апы нуў ся ў эміг ра цыі. 
Там да лу чыў ся да гра мад скай пра цы: 
ства раў бе ла рус кія шко лы, быў ад ным 
з за сна валь ні каў сла ву тай гім на зіі імя 
Ян кі Ку па лы, у якой зай маў па са ду ды-
рэк та ра па чат ко вай шко лы.

На стаў ні кі са мі пі са лі чы тан кі, пад-
руч ні кі, і Мі хась Міц ке віч зноў узяў ся 
за пя ро. Адзін з ці ка вых экс па на таў 
вы стаў кі — ру ка піс нае «Чы тан не для 
дзя цей пер ша га го да на ву кі» Мі ха ся 
Міц ке ві ча. По бач на па лі цы — «Скаў-
цкі спа да рож нік». Як ад зна чае Ма рыя 
Міц ке віч, бе ла рус кія дзе ці ў ла ге рах 
бы лі за хоп ле ныя скаў цкім ру хам, гэ та 

да па ма га ла пе ра жы ваць ня лёг кі час 
на чу жы не. Мі хась Міц ке віч удзель ні-
чаў і ў ар га ні за цыі рэ лі гій на га жыц ця: 
на прык лад, быў іні цы я та рам ства рэн-
ня Брац тва Жы ро віц кай Бо жай Ма ці.

У 1950 го дзе пе ра браў ся ў ЗША. 
Воль ны ад пра цы час зноў пры свя чаў 
гра мад скай дзей нас ці: быў на мес ні-
кам стар шы ні Га лоў най Упра вы Бе ла-
рус ка-Аме ры кан ска га За дзі но чан ня, 
стар шы нёй вы да вец ка га фон ду «Бе-
ла рус», рэ дак та рам га зе ты «Бе ла-
рус» і ча со пі са «Го лас Царк вы». Як 
ад зна чыў пра фе сар мін скіх ду хоў ных 
се мі на рыі і ака дэ міі і Ін сты ту та тэ а-
ло гіі БДУ ай цец Сяр гей Гар дун, асаб-
лі вай ува гі вар тая пе ра клад чыц кая 
дзей насць Мі ха ся Міц ке ві ча: у ЗША 
ён здзейс ніў пе ра клад на бе ла рус кую 
мо ву Свя то га Еван гел ля.

Сяб ры і вуч ні згад ва лі Мі ха ся як ча-
ла ве ка доб ра га, ве ру ю ча га, упэў не на-
га ў са бе, які заў сё ды па мя таў і лю біў 
сваю Баць каў шчы ну.

Імя Мі ха ся Міц ке ві ча, як і ін шых 
прад стаў ні коў бе ла рус кай эміг ра цыі, 
доў гі час бы ло амаль не вя до мым на 
Ра дзі ме.

— Пра Мі ха ся Міц ке ві ча я ўпер шы-
ню па чуў, ка лі быў сту дэн там уні вер-
сі тэ та. У Мі ка ла еў шчын скай шко ле, 
дзе на стаў ні ча лі сла ву тыя сва я кі Яку-
ба Ко ла са, пра яго ні ко лі не рас каз-
ва лі, — за ўва жыў пісь мен нік Яў ген 
Хва лей. — Ка лі б мы з ад на клас ні ка мі 
ве да лі пра ма лод ша га бра та паэ та, які 
жыў у Аме ры цы, вы да ваў цар коў ны 
ча со піс і шмат пра цаваў для царк вы, 
то яшчэ больш га на ры лі ся б, што жы-
вём у вёс цы, дзе на ра дзіў ся Якуб Ко-
лас, і ву чым ся ў шко ле, якая но сіць 
яго імя.

Ма рыя Міц ке віч ба чы ла бра та свай-
го дзе да толь кі ад ной чы, у 1990 го-
дзе — за год да яго смер ці. На той час 
Мі хась Міц ке віч жыў з сям' ёй пля мен-
ні ка Але ся і ўжо па чу ваў ся не вель мі 
доб ра. Сва я кі ма юць на мер аб' яд наць 
пад ад ной вок лад кай ар ты ку лы, пе-
ра кла ды і ўспа мі ны Мі ха ся Міц ке ві ча. 
У яго твор чай спад чы не ёсць і вель мі 
ці ка выя тэкс ты, на прык лад «Ка рот кі 
ўспа мін», пры све ча ны Яку бу Ко ла су, 
які дру ка ваў ся ў Бе ла ру сі толь кі ад-
ной чы ў ска ро ча ным ва ры ян це.

Ян ка НА ТА ВЕЦ



З нагодыЗ нагоды  

Брат Яку ба Ко ла са — 
на стаў нік, лі та ра тар, 

пе ра клад чык Еван гел ля

Га дзін нік Мі ха ся МІЦ КЕ ВІ ЧА.

«Хоум Вояж!»
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ 

Завершилась рекламная игра «Хоум Вояж!», участие в которой можно было принять в период с 
19 апреля по 19 июня 2017 года.

Для участия в розыгрыше призов было необходимо:

 Приобрести товар или услугу на сумму от 100,00 (ста) белорусских рублей, 00 копеек и более в 
одном чеке на территории проведения рекламной игры в период проведения рекламной игры

 Зарегистрировать чек на сайте www.igra.tczamok.by

 Ждать результаты розыгрыша

По результатам проведения рекламной игры все 9 призов нашли своих победителей!

N 
п/п

Фамилия Имя Отчество Дата Название приза

1 Никулина Анастасия Анатольевна 20.06.2017
Фоторамка Ritmix RDF-1014 и денежное воз-
награждение 6,19 руб.

2 Кудинова Вероника Николаевна 20.06.2017
Фоторамка Ritmix RDF-1014 и денежное воз-
награждение 6,19 руб.

3 Боханова Антонина Геннадьевна 20.06.2017
Фоторамка RitmixRDF-814 и денежное возна-
граждение 3,74 руб.

4 Якушевич Ольга Петровна 20.06.2017
Фоторамка RitmixRDF-814 и денежное возна-
граждение 3,74 руб.

5 Юрченко Александр Александрович 20.06.2017
Фотокамера цифровая зеркальная Canon 
EOS 700D + EFS1855IS STM 8596B031 и де-
нежное вознаграждение 131,19 руб.

6 Абушкевич Тамара Никифоровна 20.06.2017
Набор из 6 (шести) подарочных карт «Коро-
на» по 50,00 руб. каждая и денежное возна-
граждение 28,24 руб.

7 Зайцев Александр Дмитриевич 20.06.2017
Набор из 6 (шести) подарочных карт «Коро-
на» по 50,00 руб. каждая и денежное возна-
граждение 28,24 руб.

8 Павлюкевич Мария Геннадьевна 20.06.2017
Чемодан SAMSONITE COSMOLITE V22*00 
307 V22*00 307 и денежное вознаграждение 
114,78 руб.

9 Филютчик Наталья Александровна 20.06.2017
Сертификат на пакет туристических услуг 
номиналом 5 000,00 руб. и денежное возна-
граждение 730,54 руб.

Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью «Пиар Куб», УНП 
192452588, зарегистрированное Решением Минского городского исполнительного комитета от 31 марта 
2015 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
за №19245288.

Юридический адрес организатора: 220035, г. Минск, ул. Гвардейская, д. 10, пом. 22.

Наименование рекламной игры: «Хоум Вояж!».

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры №2968 от 07.04.2017 выдано Ми-
нистерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. 

Сроки проведения рекламной игры: 19 апреля 2017 г. – 19 июля 2017 г. 

В рекламной игре приняли участие 192 участника. 

Призовой фонд рекламной игры был разыгран в полном объеме. 

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: +375 (044) 599 09 05

СОРОЧИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИЗВЕЩАЕТ 
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Дата, время 
и место проведения

18 августа 2017 года в 10.00 в здании Сорочинского сельисполкома 
д. Сорочино

Место, дата и время на-
чала и окончания приема 
заявлений, прилагаемых 
документов

Заявления принимаются с 18 июля 2017 года  до 15 августа включи-
тельно с 8.00 до 17.00 в рабочие дни в здании Сорочинского сельского 
исполнительного комитета по адресу: Витебская область, Ушачский 
район, д. Сорочино. Граждане представляют паспорт гражданина РБ, 
его ксерокопию и квитанцию об уплате задатка.

Телефоны: 5-27-92, 5-39-31, (8029) 183-08-66,  (8033) 3242526

Наименование объекта Земельный участок

Целевое назначение Для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

Место расположения Витебская область, Ушачский район, д. Белое

Характеристика 
земельного участка

 Граница земельного участка примыкает к озеру Троща

Кадастровый номер 224986000901000074

Площадь земельного 
участка ( га)

0,2169

Начальная цена, руб. 2500,00

Размер задатка, руб.

250,00 рублей, уплачивается при подаче заявления на регистрацию 
участника аукциона. Получатель: Сорочинский сельский исполнитель-
ный комитет, р/с ВY43AKВВ36043280609232300000 ф-л  216 ОАО «АСБ 
«Беларусбанк», БИК банка АКВВВY21216, г. Полоцк, УНП 300007045, 
код платежа 04901

Условия продажи объекта
Внесение победителем аукциона платы за земельный участок, возмеще-
ние расходов, связанных с изготовлением документации  и его проведе-
нием, в сумме 1520,95 руб. + затраты на опубликование объявления

ГАЙНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
проводит аукцион по продаже земельных участков в частную собственность гражданам 

Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№
л

о
т
а Адрес земельного

участка

Площадь 
земельно-
го участка

Наименова-
ние инженер-

ных сетей

Начальная

цена (бел.

рублей)

Задаток

(бел. рублей)

Расходы по 

изготовлению

документации

1

д. Беланы, ул. Березо-
вая, 5, кадастровый но-
мер земельного участка 
623280800801000047

0,1396 
2215 руб. 

22 коп.
443 руб. 4 коп. 1316,73

2
д. Добренево, ул. Солнеч-
ная, 1А, кадастровый но-
мер 623280802801000143

0,1020
Подъездные 

пути удовлет-
ворительные

2000 руб. 
00 коп.

400 руб. 00 коп. 1710,05

3
д. Медухово, ул. Солнеч-
ная, 13, кадастровый но-
мер 623280807401000109

0,1420
3300 руб. 

00 коп.
660 руб. 
00 коп.

1349,21

Аукцион проводится 18.08.2017 года в 10.00 по адресу: д. Логоза, ул. Центральная, д. 2, Ло-
гойского района, Минской области, здание Гайненского исполнительного комитета. Документы 
принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья, до 15 августа 2017 года 
(последний день подачи документов – 14 августа 2017 г. до 17.00) по адресу: д. Логоза, ул. Цен-
тральная, д. 2, Логойского района, Минской области. Задаток перечисляется на р/с № BY60AK-
BB36006190211080000000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК AKBBBY2X, г. Минск, код 795, ОКПО 04431493, 
УНН 600537220, Гайненский сельский исполнительный комитет, код платежа 04901. Победитель аукциона 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после утверждения протокола о результатах аукциона внести 
плату за земельный участок и возместить расходы, связанные с подготовкой документации. Контактные 
телефоны: 801774-56436, 56498


