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Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны  

Па пя ро выя ка рун кі 
як ан ты дэ прэ сант

Экс па зі цыя скла да ец ца з 
тво раў мас та коў, якія ста яць 
ля вы то каў гэ тай шко лы: На-
тал лі Чыр вон ца вай, Лі за ве-
ты Чыр вон ца вай, Люд мі лы 
Вал ко віч-Бо рыс.

Вы ці нан ка — вель мі ста-
ра жыт ны від мас тац тва, 
ад нак з-за раз віц ця но вых 
тэх на ло гій у свой час ён 
прый шоў у за ня пад. Па сту-
по вае ад ра джэн не вы ці-
нан кі па ча ло ся з 70-х га доў 
ХХ ста год дзя. На род ны 
май стар Вік то рыя Чыр-
вон ца ва пер шай ства ры ла 
тры ва лую сіс тэ му на ву чан-
ня май стэр ству вы ра за ння 
з па пе ры спа чат ку на ба зе 
дзі ця чай мас тац кай шко-
лы, а за тым на ад дзя лен ні 
дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва Ма ла дзе чан-
ска га му зыч на га ка ле джа 
імя Мі ха ла Клеа фа са Агін-
ска га. Ме на ві та дзя ку ю чы 
яе на ма ган ням утва ры ла ся 
Ма ла дзе чан ская шко ла вы-
ці нан кі, якая мае свае ад-
мет ныя ры сы: дак лад ную 
кам па зі цыю, ла ка ніч насць, 
сім ва лізм, спе цы яль ныя 
пры ёмы вы ра зан ня для 
ства рэн ня то на вай пля мы.

— У Ма ла дзе чан скай 
шко ле вы ці нан кі вы ка рыс-
тоў ва юц ца мі фа ла гіч ныя 
воб ра зы, ма ты вы спад чы-
ны — бя ром на ват ста ра-

жыт ную бе ла рус кую ар-
хі тэк ту ру, на цы я наль ныя 
строі. Усё гэ та за кла дзе на 
ў на ву чаль ную пра гра му, — 
рас па вя ла вы клад чы ца 

Ма ла дзе чан ска га му зыч-

на га ка ле джа імя Мі ха ла 

Кле а фа са Агін ска га, май-

стар вы ці нан кі На тал ля 

ЧЫР ВОН ЦА ВА. — Су час-
ныя ма ты вы з'яў ля юц ца ў 
твор час ці тых май строў, 
якія за кан чва юць на ву чан-
не ў Ма ла дзеч не і ідуць у 
вы шэй шыя мас тац кія на ву-
чаль ныя ўста но вы.

Мож на ад зна чыць та кіх 
ста лых май строў вы ці нан кі, 
як На тал ля Су хая, Воль га 
Ба бу ры на. Яны так са ма з'яў-
ля юц ца яр кі мі прад стаў ні ца-
мі гэ тай тра ды цыі.

— Ка лі вы зна чаць 
пэў ную мас тац кую 
шко лу, то га вор ка ідзе 
пра пе ра да чу ўмен няў, 
асаб лі вую ма не ру. Ка-
лі вы па гле дзі це на ра-
бо ты ма ла дзе чан цаў, 
то ўба чы це ад па вед-
ную вы раз ку, прын-
цы пы, па якіх бу ду ец-
ца кам па зі цыя. Та кія 
на вы кі пе ра да юц ца ў 
ма ла дзе чан скіх на ву-
чаль ных уста но вах — 
іх вы хад цы ня суць 
май стэр ства да лей. 
Вы клад чы кі і на стаў-

ні кі вы ці нан кі пра цу юць у 
шко лах, гурт ках, дзі ця чых 
сад ках.

Са мім ма ла дзе чан цам 
гэ та мо жа быць не за ўваж-
ным, ад нак тыя, хто за віт вае 
ў го рад у пе рад на ва год нюю 
па ру, ба чаць, што мно гія 
га ра джа не ўпры гож ва юць 
у та кой тэх ні цы і свае да-
мы, і шко лы, і дзі ця чыя сад-
кі. Ві да воч на, што на ват на 
пад свя до мым уз роў ні гэ тае 
мас тац тва ім бліз кае.

Воб ра зы з вы ці на нак час-
та пе ра хо дзяць і ў ін шыя ві-
ды мас тац тва — на прык лад, 
у ма ну мен таль нае. Так, у 
ста лі цы час ад ча су з'яў ля-
ец ца гра фі ці з ма люн ка мі 
з вы ці на нак (ары гі на лы Лі-
за ве ты Чыр вон ца вай). Кан-
стан цыя Ге ра сі мен ка, якая 
ву чыц ца у Ака дэ міі мас-
тац тваў на ды зай не кас цю-
ма, спра буе ўвес ці пэў ныя 
воб ра зы ў ды зайн воп рат кі. 
Яна ра бі ла су кен ку ў сты лі 

вы ці нан кі — з пра рэз-
кай па тка ні не. Гэ та 
так са ма тра ды цый ны 
від твор час ці Ма ла дзе-
чан шчы ны: даў ней тут 
рэ за лі тка ні ну на вя-
лі кіх, доў гіх руч ні ках. 
Кан стан цыя ўзя ла та кі 
прын цып пра рэз кі, вы-
ка рыс та ла гіс та рыч ны 
эс кіз кас цю ма ХІ ста-
год дзя. У вы ні ку атры-
маў ся над звы чай уда-
лы пра ект з іль ну.

Каля вы то каў Ма-
ла дзе чан скай шко лы 
вы ці нан кі ста яў вя до-
мы мяс цо вы мас так 
Юрась Ге ра сі мен ка-

Жыз неў скі. На па чат ку раз-
віц ця ад дзя лен ня дэ ка ра-
тыў на-пры клад но га мас тац-
тва ў му зыч ным ка ле джы ён 
вы кла даў кам па зі цыю. Ме-
на ві та гэ ты твор ца за клаў 
гра фіч ныя прын цы пы ў вы-
ці нан ку. Ма ла дыя май стры-
хі пер ша па чат ко ва вы ра за лі 
вы ці нан кі па яго эс кі зах (а 
ін шых узо раў па прос ту не 
ме лі). Ця пер жа ёсць ме та-
дыч ны фонд, на пад ста ве 
яко га на ву чэн цам пра сцей 
бу да ваць свае кам па зі цыі.

Да гэ туль захаваліся вы ці-
нан кі, зроб ле ныя па эс кі зах 
Юра ся Ге ра сі мен кі-Жыз неў-
ска га. Яны зна ка выя, як экс-
ліб ры сы, над звы чай вы тан-
ча ныя. Вік то рыя Чыр вон ца ва 
заў сё ды ра і ла ся з мас та ком 
на конт кам па зі цыі тво раў: з 
яе бо ку пры сут ні чаў на род ны 
по гляд на вы ці нан ку, з яго — 
по гляд пра фе сій на га мас та-
ка-гра фі ка. Та кім чы нам быў 
за кла дзе ны па ча так, на ват 
фун да мент Ма ла дзе чан скай 
шко лы.

— Вы ці нан ка — гэ та фор-
ма са ма вы яў лен ня па чуц-
цяў, — ад зна чае На тал ля 

Чыр вон ца ва. — Гэ та гуль ня 
сі мет рыі, бо вель мі ці ка ва, 
ка лі вы ява раз ва роч ва ец-
ца, — і ты атрым лі ва еш но-
вую кам па зі цыю. У гэ тым 
на прам ку мож на над звы чай 
шмат вы на хо дзіць, на прык-
лад, ад сту паць ад на род ных 
ма ты ваў, вы яў ляць у та кой 
тэх ні цы фі ла соф скія дум кі. 
Вы ці нан ка на гад вае ка лі-
гра фію. У кі тай цаў лі чы ла ся, 
што май стэр ства пры го жа га 
пісь ма раз ві вае шмат ду хоў-
ных якас цяў і з'яў ля ец ца ле-
ка вым. Я так са ма лі чу, што 
вы ці нан ка — доб ры тэ ра пеў-
тыч ны сро дак: бя рэш на жні-
цы (не ве даю, ці ней кія кроп кі 
на паль цах за дзей ні ча ны, ці 
штось ці яшчэ, ка лі склад-
ва еш і вы ра за еш па пер ку), 
але ты атрым лі ва еш пэў нае 
за да валь нен не, і дрэн ны на-
строй са праў ды змя ня ец ца 
на доб ры. Та кі свое асаб лі-
вы ан ты дэ прэ сант. На тое 
звяр та лі ўва гу і ін шыя на шы 
вы ці нан шчы кі. За меж ныя 
май стры так са ма за ўва жа лі 
ле ка васць вы ці нан кі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Сак рэ ты Ма ла дзе чан скай шко лы вы ці нан кі

 Гэ та ці ка ва
Уз нік нен не вы ці нан кі як ад на го са ста ра жыт ных 

ві даў дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва звя за на 

з вы на ход ніц твам па пе ры ў Кі таі. З рас паў сюдж-

ван нем тэх на ло гіі яе вы ра бу вы ра за нне з па пе ры 

ра бі ла ся ўсё больш мод ным у Еў ро пе. На тэ ры то рыі 

Поль шчы, Укра і ны, Бе ла ру сі вы ра за нне і вы явы з 

па пе ры атры ма лі наз ву «вы ці нан ка». Пра воб ра за мі 

вы ці на нак з'яў ля лі ся кус то і ды, якія вы ка рыс тоў-

ва лі ся для ахо вы пя ча так на да ку мен тах. Яны ме лі 

фор му ром ба ці ра зет кі. Ка ва лак па пе ры, скла дзе-

ны ў ча ты ры ра зы, вы ра за ўся па краі роз ны мі пры-

го жы мі зуб чы ка мі.

Заў сё ды пры ем на да вед вац ца пра іс на ван не но вых 

мас тац кіх школ. На ват ка лі ты ў гэ тай шко ле... 

ву чыў ся (маю на ўва зе дзі ця чую мас тац кую шко лу 

го ра да Ма ла дзеч на, дзе ў мя не быў прад мет «Дэ-

ка ра тыў на-пры клад ное мас тац тва»). Да вя ло ся 

там па зай мац ца і вы ці нан кай — ад крыць для ся бе 

яе ха раст во і сва і мі ру ка мі вы ра заць з па пе ры 

вы тан ча ныя ма люн кі-ка рун кі. Ка лі хтось ці ўсё ад но 

не ра зу мее, што ж та кое вы ці нан ка, пры га дай це, як 

у дзя цін стве пад Но вы год вы, на пэў на ж, вы ра за лі 

з па пе ры сня жын кі, каб па ве сіць іх на вок ны, на 

люст ру. Гэ та і ёсць са мая прос тая вы ці нан ка. Але 

за звы чай ро біц ца яе больш скла да ны ва ры янт — 

пра ду ма ны, ла ка ніч ны, з воб раз ны мі ўзо ра мі, 

вы ра за ны мі на па пе ры. Пра фе сар, да след чык 

бе ла рус кай куль ту ры Яў ген Са ху та вы лу чыў 

ма ла дзе чан скую вы ці нан ку як асоб ную з'я ву, са 

сва ёй уні каль най сты ліс ты кай і твор чай сіс тэ май. 

Уба чыць яе вы мо жа це са мі, за зір нуў шы на вы стаў ку 

Ма ла дзе чан скай шко лы вы ці нан кі, якая ад кры ла ся 

ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі ў Мін ску.

Як жа гэ та не бяс печ на — мець ураж лі вае 
сэр ца ў на шым мер кан тыль ным све це! Як 
гэ та ба лю ча — па зна ваць рэ ча іс насць праз 
рас ча ра ван ні, ву чыц ца жыц цю праз здра ды, 
іс ці сва ім шля хам праз бяс кон цыя не па ра зу-
мен ні і су пра ціў са мых бліз кіх лю дзей. Як гэ та 
страш на — быць адзі но кім у сва іх па мкнен-
нях! І якая гэ та аса ло да — ад чуць ад ной чы, 
што сам Уся выш ні ды хае та бе ў па ты лі цу. Бо 
толь кі яму, Гос па ду, вя до ма са праўд ная на ша 
мі сія на Зям лі, і та му Ён ні ко лі не па кі не та го, 
ка го аб раў для вы ка нан ня гэ тай мі сіі.

Вя до мая на Смар гон шчы не і Ашмян-
шчы не края зна вец, гіс то рык, пе ра клад чы-
ца Тац ця на КЛЯ ШЧО НАК упар та ідзе сва ім 
шля хам, а тыя, хто ці ка віц ца гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы най ма лой ра дзі мы, удзяч ны 
ёй за ад крыц ці і зна ход кі, за тую шчод расць, 
з якой яна дзе ліц ца сва і мі ад крыц ця мі.

Яе ўлюб лё ныя мяс ці ны — Смар гон шчы-
на, Ашмян шчы на, Ма ла дзе чан шчы на... Яны 
аса цы ю юц ца най перш з гіс та рыч най спад-
чы най Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, з тво ра-
мі Мі ха ла Кле а фа са Агін ска га, з ра ма на мі 
Збіг не ва Жа ке ві ча. Пас ля дзе ся ці год дзяў і 
на ват ста год дзяў за ня дбан ня, на ўмыс на га 
за быц ця вяр та ец ца да на шчад каў Вя лі ка га 

Княст ва іх ко ліш няя слаў ная гіс то рыя, ад ра-
джа ец ца па мяць пра тых, хто зра біў знач ны 
ўнё сак у су свет ную куль ту ру, сіл ку ю чы ся 
мяс цо вы мі тра ды цы я мі, на тхня ю чы ся ма-
ляў ні чы мі края ві да мі, му зы кай гэ тай зям лі 
і не ба, якое скан цэнт ра ва ла ся ў ме ло ды ях 
хра маў, па ла цаў, ся лян скіх ха цін. Тац ця на 
Іва наў на — толь кі ад но, але вель мі важ нае 
звя но ў лан цуж ку руп ліў цаў, што па кры се 
збі ра юць, за хоў ва юць і па пу ля ры зу юць гіс-
то ры ка-лі та ра тур ныя скар бы Ві лен шчы ны, 
гэ тай ка лыс кі са праўд най су час най бе ла-
ру шчы ны.

Тац ця на Кля шчо нак, ча ла век Су све ту, 
хоць і з вель мі глы бо кі мі ду хоў ны мі ка ра-
ня мі, моц на ўрос лы мі ў гле бу ста ра жыт-
най Літ вы, той кра і ны, якую ўслаў ля лі Адам 
Міц ке віч, Аляк сандр Ходзь ка, Фран ці шак 
Ба гу шэ віч, пра ад ра джэн не якой у ме жах 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га ма рыў Мі хал 
Кле а фас Агін скі. У юбі лей ны год, аб ве-
шча ны ЮНЕС КА го дам Мі ха ла Кле а фа-
са Агін ска га, Тац ця на Кля шчо нак, на той 
час на ву ко вы су пра цоў нік му зея-ся дзі бы 
М. К. Агін ска га ў За лес сі, вы да ла не каль кі 
аль ма на хаў, ка лен да роў, бра шур, пры све-
ча ных сла ву та му гра мад ска му дзея чу, кам-

па зі та ру і яго так са ма вель мі та ле на ві тым 
на шчад кам.

Ка лі яна ста ла лаў рэ а там кон кур су імя 
Ежы Гед рой ця, за сна ва на га Поль скім ін-
сты ту там у Мін ску, не ве да ла, што гэ та 
толь кі аванс. Бо яе ча ка ла вя лі кая і ня-
ўдзяч ная пра ца — стаць пер шым пе ра-
клад чы кам ра ма наў Збіг не ва Жа ке ві ча на 
бе ла рус кую мо ву. З лёг кай ру кі пра фе са ра 
Ада ма Маль дзі са смар гон ская на стаў ні ца 
поль скай мо вы ўзя ла ся за та кую скла да-
ную ра бо ту. Бы ло жа дан не не прос та рас-
ка заць пра гэ та га пісь мен ні ка і яго тво ры, 
а зра біць да ступ най і зра зу ме лай для бе-
ла ру саў яго зна ка мі тую «Са гу Ві лен скую». 
Неш та бяс кон ца штур ха ла да пісь мо ва га 
ста ла, на вяз лі ва бу дзі ла па ся род но чы. У 
за сне жа ных зі мо вых Граў жыш ках, на пэў на, 
не ад ну ноч свя ці ла ся яе акно. Там здзяйс-
ня ла ся ма ра і ад ра джа ла ся ста ра даў няя 
Бе ла русь — Літ ва са сва і мі ад мет ны мі гу ка-
мі і па ха мі на цы я наль ных свят, за ба бо на мі 
і ле ген да мі, пры мха мі і ма літ ва мі. Там са ма 
пе ра клад чы ца ад чу ва ла, як з глы бі ны ду-
шы ўзні ка юць за ха ва ныя на ген ным уз роў ні 
па чуц ці, аса цы я цыі, зу сім ін шыя ка тэ го рыі 
ўспры ман ня рэ ча іс нас ці.

Жыц цё не шка да ва ла, пад кід ва ла ўвесь 
час праб ле мы. Трэ ба бы ло га да ваць дач ку, 
за тым унуч ку, пад тры маць ста лую ма ці, да-
гля даць хво ра га баць ку. Ней кі час пра ца ва-
ла на стаў ні цай у поль скай шко ле. Дум ка мі ж 
заўж ды цяг ну ла ся да мі лых сэр цу крэў скіх 
кру тых го рак, ашмян скіх па ка тых па гор каў і 
за ліў ных лу гоў уз доўж Вял лі. Ня бач ны фан-
том Жа ке ві ча не ад ступ на су пра ва джаў яе 
па жыц ці: то ўзні каў вы явай бе ніц ка га кас-
цё ла Свя той Трой цы, то клі каў шы ро кі мі да-
ля гля да мі Па ні жа наў, то вы плы ваў го ма нам 
за лес кіх лі па вых пры са даў.

Яна здзейс ні ла за ду му — «Са га Ві лен-
ская» ў пе ра кла дзе на бе ла рус кую мо ву 
ёсць. Атры ма ны і да звол на шчад каў спад чы-
ны З. Жа ке ві ча на апуб лі ка ван не яе ў Бе ла-
ру сі. За ста ло ся толь кі знай сці вы даў ца, які б 
узяў на ся бе ры зы ку на дру ка ваць твор, што 
вя лі ка га пры быт ку, як і на огул бе ла рус кая 
лі та ра ту ра, сён ня не дае. А за сваю не вя-
лі кую пен сію пе ра клад чы ца вы даць «Са гу 
Ві лен скую» не мо жа. Зай ма ю чы ся час ад 
ча су пе ра кла да мі па за мо ве за каз чы каў, 
яна па кры се ўсё ж на за па швае гро шы і ма-
рыць, што не ка лі ма ра яе здзейс ніц ца.

Ала КЛЕ МЯ НОК



Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства  

ЛЕ ТА ПІ СЕЦ МА ЛОЙ РА ДЗІ МЫ

На тал ля ЧЫР ВОН ЦА ВА по бач са сва і мі ра бо та мі.

«Ка лей да скоп» Люд мі лы ВАЛ КО ВІЧ-БО РЫС.


