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Ка жуць, што і для са міх кі тай цаў та кія 

кар ці ны — рэд касць. І не толь кі з-за фак та ру 

ча су, бо ім больш за сто га доў. Але га лоў-

ным чы нам та му, што та кія луб кі ме лі сак-

раль ны сэнс і па він ны бы лі быць зні шча ны. 

Кож ны год ма люн кі ад наў ля лі, іх вы веш ва лі 

ва ўсіх кут ках жыт ла. Каш та ва лі яны ня до-

ра га і бы лі да ступ ны ўсім кі тай цам, на ват 

вель мі бед ным.

Сю жэ ты вы яў звы чай на на кі ра ва ны на 

даб ра быт, які да ру юць най вы шэй шыя сі-

лы. Адзін мі фа ла гіч ны пер са наж дае ўла-

ду, дру гі — ба гац це, трэ ці — даў га лец це, 

чац вёр ты — на шчад каў і гэ так да лей. Не-

ка то рыя кар ці ны вы гля да юць больш яр кі мі 

і пры го жы мі. Іх на бы ва лі на пя рэ дад ні Но-

ва га го да, каб ства рыць свя точ ны на строй. 

На ін шых бы лі на ма ля ва ны роз ныя бост вы 

на тан най па пе ры, і яны пры зна ча лі ся да 

спаль ван ня пад час рэ лі гій ных свят у якас ці 

ах вя ра ван ня. Не аду ка ва ны се ля нін ве рыў у 

цу ды і лі чыў, што толь кі най вы шэй шыя сі лы 

пры но сяць шчас це.

— У асно ву вы стаў кі па кла дзе на ка лек-

цыя Ва сі ля Аляк се е ва, які пяць ме ся цаў 

ванд ра ваў у скла дзе экс пе ды цыі па паў-

ноч ным Кі таі і па бы ваў ва ўсіх асноў ных 

цэнт рах вы твор час ці кі тай скай на род най 

кар ці ны, — рас ка за ла на мес нік ды рэк та ра 

Му зея гіс то рыі рэ лі гіі Санкт-Пе цяр бур га 

Ка ця ры на ЦЕ РУ КО ВА. — Вы ні кам па да-

рож жа ста ла не толь кі ка лек цыя кар цін, але 

і дзён нік. Ён быў апуб лі ка ва ны ў 1958 го дзе 

пад наз вай «Па ста рым Кі таі». У склад ка-

лек цыі ўвай шлі тлу ма чэн ні як са міх кар цін, 

так і над пі саў на іх.

Ра бот ні кі му зея доў гі час вы ву ча лі ар хіў, 

каб су ад нес ці гэ тыя за пі сы з кар ці на мі, бо 

ма тэ ры ял быў да во лі раз роз не ны. Рас шыф-

ра ваць сэнс мно гіх кар цін атры ма ла ся зу сім 

ня даў на. Вось, на прык лад, як апіс ва ец ца 

мі фа ла гіч ны пер са наж Чжун Куй. Згод на з 

пад ан нем, ён пры сніў ся ім пе ра та ру, які жыў 

у 700-х га дах, і праз та нец па зба віў яго ад

дэ ма на. «Ён ма лю ец ца чыр во най фар бай у 

кас цю ме чы ноў ні ка ў ша пач цы з крыл ля мі, з 

жах лі вым тва рам і ў ва яў ні чай по зе», — пі-

ша Аляк се еў. Та кія кар ці ны вы веш ва лі ся ў 

пер шы дзень но ва га го да, каб ада гнаць ад 

жыт ла злых ду хаў. Мно гія над пі сы га во раць: 

«Ня хай бу дзе вы га да паў сюд на», «Зо ла та 

ня хай га рой ста не», «Даў га лец ця, ба гац ця, 

шля хет нас ці». Па пу ляр ны мі бы лі кар ці ны 

з вы явай та ліс ма наў з за мо ва мі. Да рэ чы, 

іх пі шуць лі та раль на на ад ным ды хан ні, не 

ад ры ва ю чы ру кі.

Пра цэс вы твор час ці та кіх вы яў на той час 

за ста ваў ся ня змен ны на пра ця гу ста год дзяў

і ўклю чаў не каль кі эта паў — ма лю нак, гра ві-

ра ван не на дош ках і друк. На па чат ку ро біц-

ца эс кіз. Пас ля та го як гас па дар адоб рыць 

яго, мас так пе ра но сіць вы яву на спе цы яль-

ную тон кую па пе ру, за тым на клей вае на 

глад кую дош ку з арэ ха ва га аль бо гру ша-

 ва га дрэ ва. Па лі ні ях ма люн ка вы раза юць 

ад ну вы яву для чор на-бе ла га дру ку аль бо 

не каль кі для ка ля ро ва га. Атры ма ны ад бі так 

ідзе на раз ма лёў ку прад ме таў і адзен ня. Са-

мыя во пыт ныя май стры ад ця ня юць твар — 

на но сяць бя лі лы і ру жо вую фар бу. Па сут-

нас ці, увесь пра цэс — гэ та руч ная ра бо та. 

Не ка то рыя май стэр ні бы лі вя до мы яшчэ з 

ХІ ІІ ста год дзя.

— Сю жэ ты луб коў зра зу ме лыя прос та му 

кі тай цу, яны гар ма ні ру юць з яго ўкла дам 

жыц ця і вы каз ва юць сы ноў нюю пач ці васць, 

па кла нен не прод кам. Мно гія ад люст роў ва-

юць жыц цё вя лі ка га ву чо на га і пра па вед ні ка 

Кан фу цыя, які шмат ванд ра ваў і за клі каў 

мяс цо вых пра ві це ляў пе ра няць за па ве ты. 

Су час ны пос пех Кі тая ў мно гім аба вя за ны 

кан фу цы ян ству, хо ць гэ ты на пра мак і не 

атры маў та ко га раз гор ну та га куль та, як 

да асізм ці бу дызм, — ад зна чае Ка ця ры на 

Це ру ко ва.

Для ву чо на га Ва сі ля Аляк се е ва луб кі 

ста лі кры ні цай вы ву чэн ня кі тай скіх на род-

ных ве ра ван няў эпо хі поз няй ім пе рыі Цын 

(1644—1912). У той час еў ра пей скія да-

след чы кі больш ці ка ві лі ся вы со кай куль ту-

рай — кі тай скім фар фо рам, ста ра жыт ны мі 

скрут ка мі. А нянь хуа і джы мы (так на зы ва-

лі кі тай цы тан ныя вы явы) не ка рыс та лі ся 

асаб лі вым по пы там, бо пры зна ча лі ся для 

бед ня коў, а мно гія праз пэў ны час спаль-

ва лі ся. І за раз па ар хі вах Аляк се е ва на ват 

кі тай цы да сле ду юць са ма быт ную куль ту ру 

свай го на ро да.

Ці ка ва, што, ня гле дзя чы на ніз кую ца ну, 

ад зна ча ец ца вы со кі ўзро вень вы ка нан ня 

луб коў: на ту раль ныя фар бы за 100 га доў 

не па бляк лі, па пе ра не са пса ва ла ся.

— Ка неш не, мы ста ра ем ся збе раг чы 

гэ тыя тво ры, асаб лі ва ад па пад ан ня пра-

мых со неч ных пром няў: яны за хоў ва юц ца ў 

спе цы яль ных па мяш кан нях з аб ме жа ва ным 

до сту пам па вет ра. І хо ць экс па зі цыя вель мі 

рэд ка ванд руе, мы адгукнулі ся на пра па-

 но ву гро дзен скіх ка лег і пры вез лі не толь кі 

кар ці ны, але і экс па на ты дэ ка ра тыў на-пры-

клад но га мас тац тва. У Грод не нам знай шлі 

вель мі зруч ную за лу, ку ды не трап ляе сон-

ца, — ад зна чы ла су раз моўні ца.

Апош нім ча сам су вя зі з му зея мі Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі па шы ра юц ца. Дня мі гро дзен скі 

му зей ад крыў у Ка лі нінг ра дзе вы стаў ку цу-

доў най ка лек цыі бурш ты ну «Зо ла та Бал-

ты кі». На пе ра дзе яшчэ не каль кі су мес ных 

з ра сій скі мі ка ле га мі пра ек таў. Па сло вах 

ды рэк та ра Гро дзен ска га му зея гіс то рыі 

рэ лі гіі Ры ты ЯН ЧА ЛОЎ СКАЙ, экс па зі цыя 

«Па ста рым Кі таі» знач на па шы рыць куль-

тур нае ася род дзе бяз ві за ва га Грод на і за-

ці ка віць ту рыс таў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА.

АБ ЧЫМ РАС КА ЖА МІ ФІЧ НЫ ЧЖУН КУЙ
У Грод не ад кры ла ся ўні каль ная вы стаў ка кі тай скіх ксі лаг ра фіч ных кар цін

Ці ка ва па ба чыцьЦі ка ва па ба чыць  

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Сце ны вы твор чых па мяш кан-

няў за во да скла да юц ца з асоб-

ных пра лё таў. На іх і на но сяц ца 

фраг мен ты кож най кар ці ны, пас ля 

ча го «ажы вае» цэ лы квар тал. Лю-

дзі спы ня юц ца, усмі ха юц ца, нех та 

спра буе за га ва рыць з май страм, 

што пра цуе на рыш та ван нях. Але 

мас та ку асаб лі ва не да раз моў. Ён 

ста ра ец ца ска рыс таць цёп лыя дні, 

каб па спець зра біць ка рыс ную для 

го ра да спра ву.

Пер шым на сця не з'я віў ся зна-

ка мі ты брэсц кі ліх тар шчык, за ім — 

па на ра ма га рад ско га са ду. Ён 

ця пер стаў лю бі мым для го ра да 

аб' ек там. Ідэя яго ад ра джэн ня ў 

не ка то рым сэн се па слу жы ла спра-

ве кан са лі да цыі гра мад скас ці. Ужо 

ство ра ны пра ект ад наў лен ня са-

ду. Ар хі тэк та ры прад пры ем ства 

«Брэст жылп ра ект» не без за да-

валь нен ня рас каз ва лі мне пра 

сваё ба чан не кан цэп цыі пар ку, 

якое су па дае з по гля дам на гэ ты 

аб' ект стар шы ні гар вы кан ка ма 

Аляк санд ра Ра га чу ка. Ме на ві та 

мэр уз на ча ліў не каль кі су бот ні каў 

па ачыст цы тэ ры то рыі са ду і па-

спры яў рас крут цы гэ тай кам па ніі. 

Па куль ідуць пад рых тоў чыя ра-

бо ты на аб' ек це, га ра джа не ўжо 

мо гуць ба чыць кар цін ку з на ту ры 

на сця не. Тут гу ля юць аль бо ад-

па чы ва юць на лаў ках па ры, адзін 

га ра джа нін чы тае га зе ту, дру гі 

прос та ды хае па вет рам. Мяр ку ю-

чы па ко ле рах, парк ад люст ра ва ны 

во сень скай па рою.

Гіс то рыя гэ та га пар ку над звы чай 

ці ка вая. Там у драў ля ным лет нім 

тэ ат ры кан цэр ты да ваў Рах ма ні наў. 

Кож ныя вы хад ныя іг ра ла му зы ка, 

ла дзі лі роз ныя за баў ляль ныя ме-

ра пры ем ствы. А ня даў на ў се ці ве 

з'я віў ся да рэ ва лю цый ны да ку мент 

Мінск ага па лі цэй ска га ўпраў лен ня. 

Ся род ін ша га там ідзе га вор ка пра 

тое, што са мыя тан ныя брэсц кія 

дзяў ча ты «лёг кіх» па во дзі наў пра-

ца ва лі ў га рад скім са дзе, іх клі ен та-

мі бы лі сал да ты гар ні зо на крэ пас ці. 

Ад ным сло вам, дас ціп ным эк скур-

са во дам бу дзе што рас каз ваць на-

вед валь ні кам пра гіс то рыю го ра да 

на ват ка ля гэ та га па но.

Ужо фак тыч на га то вая кам па зі-

цыя са ста рым чы гу нач ным вак за-

лам. Яна атры ма ла ся да во лі мі лай. 

Брэсц ка му вак за лу, да рэ чы, больш 

за сто га доў, та му ад люст ра ваць

яго на сця не цалкам ла гіч на. За раз 

ідзе ра бо та над бы лым пры ват ным 

до мам, які ця пер слу жыць му зе ем 

вы ра та ва ных каш тоў нас цяў.

З ідэ яй «ажывіць» кар цін ка мі 

га рад ско га жыц ця пер шай па ло-

вы ХХ ста год дзя сця ну даў жы нёй 

40 мет раў і вы шы нёй больш за 

тры мет ры ў кам бі нат «Мас тац тва» 

звяр нуў ся за вод «Бе ла лка». Прад-

пры ем ства і ста ла фун да та рам 

пра ек та. Ажыц ця віць за ду ма нае 

пра па на ва лі вя до ма му брэсц ка му 

мас та ку Мі ка лаю Гур шчан ко ву, 

чые ра бо ты даў но ўпры гож ва юць 

ву лі цы го ра да. На Са вец кай гэ-

та, на прык лад, «Ча кан ка ма нет. 

Бя рэс це ХVІІ ст.», «Бе рас цей ская 

дру кар ня ХVІ ст.». Па вод ле слоў 

Мі ка лая Іг на та ві ча, ён вы ра шыў 

зра біць па но ў вы гля дзе кам па зі-

цыі з асоб ных бло каў, каб гле да чы 

маг лі лёг ка ўспры маць уба ча нае. 

Кар ці на бу дзе доб ра ві даць і з су-

праць лег ла га бо ку ву лі цы.

Аў тар пад рых та ваў эс кіз з пя-

ці кар ці нак, яго ўзгад ні лі з за каз-

чы кам, за цвер дзі лі на мас тац кім 

са ве це. Та ды аў тар зра біў ма лю-

нак на па пе ры і пе ра даў яго для 

пе ра каль коў ван ня на сця ну. Гэ тай 

ра бо тай ця пер зай ма юц ца чле ны 

брэсц кай ар га ні за цыі Бе ла рус ка га 

са ю за мас та коў Ана толь Жа лудзь ко 

і Ігар Ска ва род ка. Праз на ня сен не 

акры ла вых фа сад ных фар баў з'я-

ві лі ся бан кір з па ра со нам, скры пач, 

за ка ха ныя па ры, дзе ці, ганд лё выя 

ра ды, бу дын кі, а яшчэ — ат мас фе-

ра та го ча су.

Між ін шым, увесь Брэст ця пер 

на гад вае бу даў ні чую пля цоў ку. 

Уз вод зяц ца вя лі кія пу цеп ра во ды, 

но выя да ро гі, вя дзец ца доб ра-

ўпа рад ка ван не. Асоб ныя бу дын кі, 

на кшталт пад атко вай ін спек цыі, 

су да, якія па пры чы не фі нан са-

ван ня так са ма на зы ва лі аб' ек та мі, 

пры мер ка ва ны мі да ты ся ча год дзя 

Брэс та, ужо зда дзе ныя. Але ўсе гэ-

тыя па бу до вы ад но сяц ца хут чэй да 

гас па дар ча га змес ту го ра да. На-

пя рэ дад ні та ко га знач на га юбі лею 

не менш важ ным вы гля дае змест 

ду хоў ны, які і скла да юць хоць не-

вя лі кія, ды ад мет ныя пра ек ты, на-

кшталт па но на ву лі цы Міц ке ві ча. 

А пра цяг ваць гэ тую ці ка вую спра-

ву мож на бу дзе і пас ля свят ка ван-

ня юбі лею.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

І ГА РАД СКІ САД, І ВАК ЗАЛ...І ГА РАД СКІ САД, І ВАК ЗАЛ...
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Экс па зі цыю на род ных кар цін і луб коў прад ста віў му зей рэ лі гіі 

з Санкт-Пе цяр бур га. А са браў гэ ту ка лек цыю на па чат ку мі ну ла га ста год дзя 

за сна валь нік са вец кай шко лы кі та іс ты кі Ва сіль Аляк се еў. Ма ла ды ву чо ны 

аб' ез дзіў знач ную част ку Паў ноч на га Кі тая, ад куль пры вёз больш за чатыры 

ты ся чы вы яў. У кан цы 30-х га доў пе цяр бург скі му зей рэ лі гіі на быў у Аляк се е ва 

ка ля ты ся чы кар цін для экс па зі цыі пра рэ лі гіі Ус хо ду. У Бе ла ру сі вы стаў ка 

дэ ман стру ец ца ўпер шы ню.


