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1907 год, Ка быль нік — мяс-

тэч ка на скры жа ван ні шля-

хоў у По лацк, Віль ню, Мінск 

і Дзвінск. Тут ёсць кас цёл, 

царк ва, сі на го га, ба га дзель ня, 

на род нае ву чы лі шча, карч ма, 

млын, ві на кур ня і рыб ныя 

са жал кі. За год пра хо дзіць 

не каль кі кір ма шоў, рэ гу ляр-

на пра цуе ба зар. Вы гад нае 

геа гра фіч нае ста но ві шча да-

зва ля ла мес ці чам зай мац ца 

ганд лем, але з той жа пры чы-

ны мно гія вой ны і паў стан ні 

за кра на лі Ка быль нік. За пяць-

сот га доў іс на ван ня ён не ад-

на ра зо ва га рэў, але ад бу доў-

ваў ся і жы ве і сён ня (ця пер 

гэ та вёс ка На рач. — «Зв».).

НА па чат ку ХХ ста год дзя на-

сель ніц тва мяс тэч ка скла-

да ла ка ля ты ся чы жы ха роў, з іх 

амаль па ло ва — яў рэі. У гэ ты пе-

ры яд ад бы ва ла ся хва ля міг ра цыі 

еў ра пей цаў, у тым лі ку пад да ных 

Ра сій скай ім пе рыі, у Аме ры ку. 

Шас нац ца ці га до вы Аа рон, сын 

мяс цо ва га яў рэя, ка быль няц ка га 

ры ба ка і краў ца Да ві да На роц ка га, 

так са ма ад пра віў ся ў Но вы свет 

шу каць леп ша га лё су. Яў рэі ча сам 

атрым лі ва лі проз ві шчы згод на з 

мяс цо вас цю, у якой яны жы лі — 

Свір скі, Кры віц кі, На роц кі і г. д., 

так і проз ві шча На роц кіх бы ло звя-

за на з во зе рам На рач, бліз яко га 

раз ме шча на мяс тэч ка.

Аа рон рас па чаў но вае жыц цё 

ў ЗША. Як і баць ка, ён пра ца ваў 

краў цом, праз не ка то ры час ажа-

ніў ся з міг рант кай з Укра і ны, і ў іх 

на ра дзі ла ся двое дзя цей. У 1930—

1940-я га ды На роц кі стаў ад ным з 

за сна валь ні каў Та ва рыст ва да па-

мо гі Ка быль ні ку, чле ны яко га аказ-

ва лі гра шо вую да па мо гу жы ха-

рам мяс тэч ка. Пас ля вай ны цэнтр 

згур та ван ня эміг ран таў — яў рэ яў 

з Ка быль ні ка і Мя дзе ла іс на ваў у 

Із ра і лі. Удзель ні кі згур та ван ня пра-

во дзі лі ра бо ту па ўша на ван ні ах-

вяр вай ны, улад ка ва лі яў рэй скі мо-

гіль нік у Ка быль ні ку і вы да лі збор 

ус па мі наў кож на га свед кі вай ны са 

згур та ван ня.

Ста рэй шы сын Аа ро на, Нор ман 

(Norman Narotzky), на ра дзіў ся ў 

1928 го дзе ў Нью-Ёр ку. Сён ня гэ та 

слын ны аме ры кан скі і іс пан скі мас-

так, які жы ве ў Бар се ло не. Нор ман 

На роц кі пра вёў ка ля шас ці дзе ся ці 

пер са наль ных і мност ва ка лек -

тыў ных вы ста вак у прэ стыж ных 

му зе ях і га ле рэ ях Іс па ніі, Фран цыі, 

Бель гіі, Гер ма ніі, Анг ліі, Пар ту га-

ліі, ЗША. Яго ра бо ты за хоў ва юц-

ца ў Му зеі мас тац тва Фі ла дэль фіі, 

Мас тац кай га ле рыі Мілс ка ле джа ў 

Ка лі фор ніі, Му зеі мас тац тва Цын-

цы на ці, Му зеі Ста ван джэ ра ў 

Нар ве гіі, Цэнт ры мас тац тваў 

Ка ра ле вы Са фіі ў Мад ры дзе, 

На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі Ка та ло ніі ў Бар се ло не, 

Му зеі су час на га мас тац тва ў 

Ві ла фар мэс і ў ін шых му зе ях і 

пры ват ных ка лек цы ях.

Мы су стрэ лі ся са спа да ром 

На роц кім у Бар се ло не — два 

ча ла ве кі, аб' яд на ныя лю боўю 

да мас тац тва і бе ла рус кі мі ка-

ра ня мі, — і ён рас ка заў пра 

сваё жыц цё і твор чы шлях.

...СХІЛЬ НАСЦЬ да ма-

ля ван ня Нор ман 

пра яў ляў ужо з пя ці га до ва га 

ўзрос ту, а ў тры нац цаць га доў 

рас па чаў на ву чан не ў шко ле 

му зы кі і мас тац тва ў Нью-Ёр-

ку. За тым па сту піў у Брук лін скі 

ка ледж з мас тац кім ухі лам, які 

скон чыў з ты ту лам ба ка лаў ра 

мас тац тва cum laude. У 1949 го дзе 

Нор ман па спя хо ва прай шоў кон-

курс у ад ну з най больш сла ву тых 

на ву чаль ных уста ноў ЗША Ку пер 

Юні ан. Яе вы пуск ні кі ад зна ча ны 

прэ стыж ны мі між на род ны мі прэ-

мі я мі, уклю ча ю чы Но бе леў скую і 

Пры тцке раў скую. Дзе ля та го, каб 

пра кар міць ся бе, Нор ман удзень 

пра ца ваў у сту дыі гра фіч на га ды-

зай ну, а па ве ча рах ву чыў ся.

У 1953 го дзе Нор ма на пры зва лі 

ў ар мію. Як раз іш ла вай на па між 

Паў ноч най і Паўд нё вай Ка рэ я мі, і 

ён меў усе шан цы ака зац ца ў ві ры 

ва ен на га кан флік ту, але, на пэў-

на, як і баць ка, быў на ро джа ны 

пад шчас лі вай зор кай: мас та ка

ад пра ві лі слу жыць у ар мей скую 

часць у Тэх асе, раз мер ка ва лі ў 

дэ парт амент гра фіч на га мас тац-

тва, дзе ён ма ля ваў ілюст ра цыі для 

да па мож ні каў сек цыі ме ды цын-

скай пад рых тоў кі. Па за кан чэн ні 

служ бы Нор ман па даў за яў ку на 

сты пен дыю на ву чо бу ў Па ры жы 

і вый граў яе. Ся род зна ё мых Нор-

ма на яго пе ра езд у Еў ро пу вы клі-

каў здзіў лен не, бо хва ля міг ра цыі 

як раз іш ла ў ад ва рот ным на прам-

ку. За тым ён атры маў грант пра-

гра мы ЗША па куль тур ным аб ме-

не з ін шы мі кра і на мі і пе ра ехаў у 

Мюн хен, дзе ўдас ка наль ваў май-

стэр ства ў Ака дэ міі мас тац тваў, 

да дат ко ва прай шоў курс у га лі не 

вы яў лен чых мас тац тваў у Нью-

Ёрк скім уні вер сі тэ це і та кім чы нам 

за вяр шыў амаль двац ца ці га до вы 

(!) пе ры яд аду ка цыі. З та го ча су 

Нор ман На роц кі бес пе ра пын на 

зай ма ец ца твор час цю.

У 50-я га ды На роц кі на ве даў Ка-

да кес, пры бя рэж ны ка та лон скі го-

рад. Яго на столь кі ўра зі лі пей за жы 

Ка та ло ніі, што ён за стаў ся пра ца-

ваць на цэ лае ле та, а з 1958 го да 

па ся ліў ся ў Бар се ло не на заў сё ды. 

Мас так ажа ніў ся з дзяў чы най ро дам 

з Ка та ло ніі, па ра вы ха ва ла дзвюх 

да чок, ад на атры ма ла аду ка цыю 

ант ра по ла га, дру гая — пра мыс ло-

ва га ды зай не ра і гіс то ры ка.

Асноў ны від твор час ці, якім зай-

ма ец ца На роц кі, — жы ва піс, хоць 

не ка то ры час ён пры свя ціў гра-

фі цы, гра вю ры і скульп ту ры. Па 

кі рун ках і сты лю ра бо ты мас та ка 

ўклад ва юц ца ў азна чэн ні ад аб-

страк цы я ніз му да фі гу ра тыў на га 

жы ва пі су.

У 
пе ры яд твор ча га і аса бо-

ва га ста лен ня да Нор ма на 

пры хо дзяць раз ва гі аб ду хоў най 

эва лю цыі ча ла вец тва. Ён ства рае 

кар ці ны з вы ява мі Аў ра а ма Лін-

каль на і Мар ці на Лю тэ ра Кін га, у 

якіх гу чыць асу джэн не ра сіз му. 

Кры ху паз ней роз ду мы над апош-

ні мі 500 га да мі за ход ня га све ту 

бы лі прад стаў ле ны ў ра бо тах «Ка-

та ліц кія ка ра лі», дзе вы кры ва лі ся 

ра са вы, рэ лі гій ны і па лі тыч ны пе-

ра след паў сюль і на пра ця гу гіс то-

рыі, па чы на ю чы з ча соў іс пан скай 

ін кві зі цыі як зы ход на га пунк та. 

У 1967 го дзе «Ка та ліц кія ка ра лі»

бы лі прад стаў ле ны ў га ле рэі 

Рэ нэ Мет рас. Толь кі пад час вы-

стаў кі раз гле дзе лі, што, акра мя 

маш таб най вы явы ка ра ля Фер ды-

нан да і ка ра ле вы Іза бэ лы, па лот ны 

на сы ча ны дроб ны мі не двух сэн соў-

ны мі дэ та ля мі і ка ла жа мі, ся род іх 

вы явы Гіт ле ра, атрад ККК, сім ва-

лы га нен ня і смер ці.

Ка лі ўла дам стаў вя до мы сю жэт 

кар цін мас та ка, вы стаў ка ўжо за-

вяр шы ла ся. Гэ та вы клі ка ла скан-

дал у фран кіц скай Іс па ніі. Прад-

стаў ні ка мі ніс тэр ства ін фар ма цыі 

і ту рыз му тэр мі но ва на кі ра ва лі 

ў сту дыю Нор ма на на пра вер ку 

кар цін. Ста ліч ны мас тац ваз на ўца 

па пя рэд не пі саў вель мі доб ра зыч-

лі вую кры ты ку на ра бо ты Нор ма-

на. З гэ та га ча су, ад нак, тон 

экс пер та рэз ка змя ніў ся. Ён 

па чаў дру ка ваць агрэ сіў ныя 

вод гу кі на жы ва піс Нор ма на, 

вы сту паў з асу джаль ны мі пра-

мо ва мі, а так са ма ўплы ваў на 

ін шых кры ты каў з мэ тай пра-

ду хі ліць вы пуск лю бых рэ цэн-

зій на тво ры мас та ка. Яшчэ 

на пра ця гу не каль кіх га доў 

да Нор ма на на вы стаў кі пры-

хо дзі лі сак рэт ныя чы ноў ні кі, 

каб пе ра ка нац ца, што там не 

ўтрым лі ва ец ца ні чо га 

аб раз лі ва га для ўра да. 

Мас так мяр куе, што 

ўсё іш ло да яго дэ парт а-

цыі з Іс па ніі, і толь кі 

шлюб з гра ма дзян кай 

Іс па ніі да па мог яму за-

стац ца ў кра і не.

У 1970-я га ды На-

роц кі пі ша се рыю кар-

цін «Вы явы жыц ця і 

смер ці» з на го ды вай ны 

ў В'ет на ме, як пра тэст су-

 праць усіх вой наў і гвал ту. 

У ёй воб ра зы ры ца раў у 

ва ен ных да спе хах су праць-

пас таў ля лі ся вы явам жа но-

чых фор маў, як сім ва лам 

кры ні цы жыц ця і ка хан ня. 

Ад туль мас так пе рай шоў да 

се рыі «Жы вы ланд шафт», 

дзе ма ля ваў го ры Ман сэ-

рат, а так са ма ўзбя рэж жа і го ры 

Кос та-Бра вы ў вы гля дзе жы вых 

фор маў. За тым Нор ман пры ня ўся 

за на пі сан не ўрба ніс тыч ных пей за-

жаў, спа чат ку Бар се ло ны, а за тым 

і Нью-Ёр ка.

Апош няя се рыя кар цін мас та ка 

«За ход сон ца» — гэ та за кла дзе нае 

ў фар бы і фор мы па пя рэ джан не 

ча ла вец тву аб крох кас ці іс на ван ня 

і па гро зе са ма зні шчэн ня праз вой-

ны, тэ ра рызм і па ста ян ную шко ду 

зям лі і на ва коль на му ася род дзю. 

Гар мо нія жыц це сцвяр джаль най 

ат мас фе ры кар цін, пе ра да дзе ная 

чыс ты мі на сы ча ны мі ко ле ра мі, 

руй ну ец ца пры сут нас цю змроч ных 

воб ра заў зні шчэн ня і ско ну.

ПРАЙ ШОЎ ШЫ адзін з най-

даў жэй шых шля хоў у мас-

тац тве, Нор ман доб ра ве дае ўсе 

плю сы і мі ну сы пра фе сіі мас та ка. 

Па зі тыў ныя мо ман ты за клю ча юц-

ца ў маг чы мас ці ра біць тое, што 

па да ба ец ца, вы ра жаць ся бе і ства-

раць неш та аса біс тае — эма цы я-

наль на гэ та вель мі за да валь ня ю чы 

пра цэс. Але мі нус пра фе сіі ў тым, 

што гэ та не пры быт ко вы біз нес, за 

не шмат лі кі мі вы клю чэн ня мі.

...З пунк ту гле джан ня Нор ма на, 

не да стат ко ва прос та раз мяс ціць 

аб' ект у му зеі, каб на зваць яго тво-

рам мас тац тва. Пе рад усім ён му-

сіць мець струк ту ру, пе ра да ваць 

эмо цыі і кан цэп цыю. Ку ча пяс ку ў 

му зеі не ёсць мас тац тва, ка лі яна 

не на сы па на так, каб быць вы яў-

лен ча пры го жай, струк ту ра ва най, 

экс прэ сіў най і транс лі ра ваць пе ра-

жы ван ні аў та ра.

Не аб ход най умо вай твор ча га 

пра грэ су мас так лі чыць на стой-
лі вую што дзён ную пра цу. «Я не 

ча каю на тхнен ня ці доб ра га на-

строю, — ка жа ён. — Ка лі вы ча-

ка е це на тхнен ня, у вы ні ку вы не 

атры ма е це ні чо га. На тхнен не пры-

хо дзіць у пра цэ се. Ча сам у мя не 

ёсць уяў лен не та го, што я ха чу пі-

саць, ча сам не. Але ка лі я не ўпэў-

не ны, ідэі пад штур хоў ва юц ца са-

мой ра бо тай: пер шая ка ля ро вая 

пля ма на па лат не прад каз вае на-

ступ ную, і па сту по ва вы па чы на е це 

больш вы раз на ба чыць, ку ды іс ці». 

Не маг чы ма пад трым лі ваць пра цоў-

ны рытм на ад ным уз роў ні ў ма ла-

до сці і ста лас ці, але і на дзя ся тай 

дэ ка дзе жыц ця май стар ста ра ец ца 

ад да ваць жы ва пі су кож ны дзень, за 

вы клю чэн нем вы хад ных.

Мас та ку так і не да вя ло ся па бы-

ваць у Ка быль ні ку, але яго дач ка 

пад час рас па ду СССР на ве да ла 

мес ца жыц ця сва іх прод каў.

Сён ня мас та ку 92 га ды. Па ва-

жа на га ўзрос ту ён да сяг нуў, дзя-

ку ю чы перш за ўсё доб рай ге не-

ты цы, а так са ма стры ма на му ла ду 

жыц ця і ад сут нас ці шкод ных звы-

чак. Нор ман лі чыць: для та го, каб у 

рэт ра спек ты ве быць за да во ле ным 

сва ім жыц цём, не аб ход на заў сё ды 

вы клад вац ца з усіх сіл, што б ты 

ні ра біў.

Іна БЕР НЯ КО ВІЧ, Бар се ло на.

ЧА ЛА ВЕК СВЕ ТУ З КА БЫЛЬ НІ КУ
Нор ман На роц кі прай шоў адзін з най даў жэй шых шля хоў у мас тац тве

 Да вед ка «Звяз ды»
Іна Бер ня ко віч — на ша зям ляч ка, ура джэн ка Мя дзель шчы ны, якая 

ўжо доў гі час жы ве і пра цуе ў Іс па ніі. Па пра фе сіі яна ген ны ін жы нер, 

мае ад па вед ную ву чо ную сту пень, але на ву ко выя ін та рэ сы не за мі на-

юць Іне шчы ра ці ка віц ца мас тац твам, а так са ма края знаў ствам. Праз 

по шу кі ў ін тэр нэ це яна і вый шла на ге роя свай го ар ты ку ла, з якім па-

зна ё мі ла ся за воч на, а по тым і аса біс та на вы стаў цы ў Бар се ло не.

Дзед мастака Давід Нароцкі с дзецьмі.


