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— З ча го на ра дзі ла ся за ду ма 
вы дан ня пра бе ла рус кую ар хі тэк-
ту ру?

— Я ка ля 50 га доў пры свя ціў вы-
ву чэн ню на шай ар хі тэк тур най спад-
чы ны, яе гіс то рыі. Па чы на ла ся ўсё 
яшчэ ў сту дэнц кія га ды пад час па-
ез дак па кра і не. І той ма тэ ры ял, што 
быў са бра ны за дзе ся ці год дзі, ця пер 
пе ра ўтва рыў ся ў асоб нае вы дан не. 
У нас бы ло і ёсць да во лі шмат спе-
цы я ліс таў па гэ тай тэ ме, у тым лі ку 
мае на стаў ні кі: Ула дзі мір Чан ту рыя, 
Ана толь Во і наў — яны ўкла лі шмат 
сіл і та лен ту ў ства рэн не ле та пі су 
бе ла рус ка га дой лід ства. І сён ня на-
шы ву чо ныя пра цу юць у гэ тай га лі не: 
Аляк сандр Ла кот ка, Сяр гей Сер га-
чоў і ін шыя. Але прац, пры све ча ных 
ме на ві та эс тэ ты цы (па чуц цям, якія 
вы клі кае ар хі тэк ту ра), амаль не бы-
ло. Та му я па спра ба ваў за поў ніць 
гэ тую ні шу.

Да рэ чы, вель мі доў га ду маў над 
наз вай кні гі. Ёсць трап ныя бе ла-
рус кія сло вы — «ха раст во», «пры-
га жосць», але спы ніў ся ў вы ні ку на 
ва ры ян це «кра са». Па-пер шае, сло-
ва агуль на сла вян скае — ёсць у бал-
гар скай, рус кай, укра ін скай, серб-
ска хар вац кай мо вах — яно звяз вае 
нас у ад но. А, па-дру гое, як мне па-
да ец ца, вель мі доб ра ха рак та ры зуе 
ме на ві та на шу ар хі тэк ту ру. Уво гу ле, 
ад на з га лоў ных мэт на пі сан ня гэ-
тай кні гі — па ка заць, што нам ёсць 
чым га на рыц ца. Бо я, вы кла да ю чы 
ва ўні вер сі тэ це, ня рэд ка за ўва жаю, 
што ў на шай мо ла дзі дзіў ныя прыя-
ры тэ ты: яны ба чаць ідэа лы дзе-не-
будзь у Араб скіх Эмі ра тах, у чымсь ці 
звыш эк за тыч ным, лі чаць, што гэ та 
ёсць пры га жосць, за бы ва ю чы ся, што 
до свед на шай гіс то рыі ар хі тэк ту ры 
на ліч вае сот ні га доў.

— Як раз мяр ку ю чы па гіс то-
рыі Бе ла ру сі, на на шу тра ды цыю 
ўплы ва лі куль ту ры ін шых на ро-
даў. Ці не ро біць гэ та ай чын ную 
ар хі тэк ту ру не са ма стой най, пе-
рай маль ніц кай?

— Ні ў якім ра зе. Без умоў на, ай-
чын нае дой лід ства — гэ та асоб ная 
з'я ва. Ёсць шэ раг рыс, па вод ле якіх 
мож на па знаць ме на ві та бе ла рус кае. 
На ша ар хі тэк ту ра ў знач най сту пе ні 
на ро джа ная са мой зям лёй: яе ланд-
шаф там, клі ма там. Боль шасць пом-

ні каў аб' яд ноў вае па чуц цё ці шы ні, 
спа кою, мяк кас ці і ду шэў нас ці — у 
гэ тым яны на гад ва юць мне на шу 
кла січ ную паэ зію. Мож на зга даць, 
на прык лад сель скую ар хі тэк ту ру — 
яна ня кід кая, драў ля ная, і ў той жа 
час утва рае дзіў нае су гуч ча з пей-
за жам. Ды і ўво гу ле, з мен та лі тэ там 
на ро ду...

Трэ ба ска заць, што на ват вель мі 
су час ныя рэ чы і з'я вы, пра якія мы 
час та ка жам ця пер, — тая ж энер га-
эфек тыў насць — здаў на вы ка рыс-
тоў ва лі ся на шы мі прод ка мі. Ды зайн 
ін тэр' еру — так са ма свое асаб лі вы. 
За хо дзіш у ха ту і ад ра зу звяр та еш 
ува гу на чыр во ны кут, дзе гас па ды ня 
ўва саб ляе сваё «я» квет ка мі і руч ні-
ка мі... Пе чы, ды ва ны, куф ры — гэ та 
ўжо вель мі шмат, каб зра зу мець бе-
ла рус кія куль ту ру і ар хі тэк ту ру. Але 
для та го, каб гэ та ўба чыць, трэ ба ха-
дзіць і на зі раць, лю ба вац ца, ці ха ця 
б па гар таць маю кні гу.

— Але ж на Бе ла ру сі ў свой час 
па на ва лі «чу жыя» ар хі тэк тур ныя 
сты лі, асаб лі ва гэ та за ўваж на па 
га рад скім бу даў ніц тве.

— Так, і гэ та яшчэ ад на яск ра вая 
ры са на шай тра ды цыі — пры хіль нае 
стаў лен не да но ва га, ня хай яно і не 
ўлас на бе ла рус кае. На прык лад, ка лі 
мы га во рым пра куль ту ру Бе ла ру-

сі, то ўсве дам ля ем, што гэ та і куль-
ту ра бе ла рус кіх та тар, і бе ла рус кіх 
яў рэ яў, і мно гіх ін шых на ро даў. Мы 
здаў на жы лі по бач, і гэ тае ад чу ван не 
ўза ем на га ўплы ву доб ра пра соч ва-
ец ца па мно гіх пом ні ках, пра якія я 
пі шу ў кні зе. Ска жам, та тар скія мя-
чэ ці — яны вы ка на ны ў му суль ман-
скай сты ліс ты цы, але ма юць яск ра-
выя бе ла рус кія ры сы, як, на прык лад, 
мя чэць у Іўі.

Тое са мае мож на ска заць і пра 
ўплыў За ход няй Еў ро пы — да нас 
пры хо дзі ла ба ро ка, і яно пе ра ўва-
со бі ла ся ру ка мі на шых дой лі даў. 
Тыя шмат лі кія двух ве жа выя хра-
мы, што су стра ка юц ца па ўсёй кра-
і не, — свед чан не іс на ван ня з'я вы 
бе ла рус ка га ба ро ка, якое яшчэ 
на зы ва юць ві лен скім. Ана ла гіч ная 
сі ту а цыя з кла сі цыз мам — у Бе ла-
ру сі ён на быў но выя ры сы, стаў для 
нас сва ім. Пе ры яд пра мыс ло вай рэ-
ва лю цыі так са ма ад біў ся на на шай 
ар хі тэк ту ры — дзі вос ны «цаг ля ны» 
стыль да гэ туль су стра ка ец ца ў бе-
ла рус кіх га ра дах, мяс тэч ках. Гэ та ж 
ты чыц ца і ін шых кі рун каў, у тым лі ку 
су час ных: пост ма дэр ніз му, но ва га 
экс прэ сі я ніз му. І ўсё гэ та га во рыць 
пра га лоў нае — бе ла рус кая ар хі-
тэк ту ра, без умоў на, аў тэн тыч ная 
і са ма стой ная, але пры гэ тым яна 
аб са лют на на ту раль на ўпіс ва ец ца 
ў сла вян скі, еў ра пей скі і су свет ны 
кан тэкс ты.

— На якую аў ды то рыю ў пер-
шую чар гу раз лі ча на вы дан не?

— Мне вель мі ха це ла ся б, каб 
кні га знай шла чы та ча ся род не спе-
цы я ліс таў — лю дзей, якія ў сфе ры 
ар хі тэк ту ры не пра цу юць. Бе ла ру сы 
ж, на жаль, час та ба чаць пры га жосць 
за ты ся чы кі ла мет раў, але не ба чаць 
яе ў ся бе пад бо кам. Без умоў на, трэ-

ба бы ваць і за мя жой, трэ ба ці ка віц-
ца чу жым, але грэ ба ваць сва ім — 
апош няя спра ва.

Да рэ чы, ці ка ва, што Бе ла рус сю 
за хап ля юц ца за меж ныя спе цы я-
ліс ты. Ня мец кі да след чык па чат ку 
мі ну ла га ста год дзя Аль берт Іпель 
за зна чыў, што мы ўзя лі шмат ад 
ан тыч нас ці, а пла ні роў ку бе ла рус-
кіх ся лян скіх два роў па раў наў са 
ста ра жыт на рым скі мі ві ла мі. Зу сім 
ня даў на ў мя не ў гас цях быў пра фе-
сар ар хі тэк ту ры з Анг ліі, з Бір мін-
гем ска га ўні вер сі тэ та, і ён, гу ля ю чы 
па Мін ску, з вя лі кім за хап лен нем 
га ва рыў ужо пра са вец кі пе ры яд у 
на шым дой лід стве. Та му не трэ ба 
ма хаць ру кой на сваё.

Ха це ла ся б, каб і сту дэн ты ар-
хі тэк тур на га фа куль тэ та звяр ну лі 
на вы дан не ўва гу. Спра ва мо ла-
дзі — не толь кі за ча роў вац ца, але 
і асэн соў ваць тое, што яны ба чаць. 
Мне па да ба ец ца вы слоўе япон ска-
га пісь мен ні ка Ясу на ры Ка ва ба ты: 
«Пры га жосць трэ ба ўмець уба чыць, 
асэн са ваць і ства рыць». Ду маю, гэ та 
вы чар паль ная ха рак та рыс ты ка та го, 
што я ха чу да нес ці да сва іх вуч няў 
гэ тай кні гай.

— Вы дан не ад на ча со ва мож на 
на зваць і фо та аль бо мам...

— Так, у ім больш як 300 ма іх фо-
та здым каў. Я вель мі даў но за хап ля-
ю ся фо та мас тац твам, і па лі ку гэ та 
ўжо сё мы аль бом. У кні зе здым кі 
вы кон ва юць не толь кі ро лю ілюст ра-
цый. Умен не пе ра даць пры га жосць 
ар хі тэк ту ры срод ка мі фо та тэх ні кі — 
так са ма асоб нае май стэр ства. Мы 
ва ўні вер сі тэ це, да рэ чы, пра во дзім 
шэ раг кон кур саў фа та гра фіі для 
сту дэн таў, я ня рэд ка ба чу здым кі 
пом ні каў ар хі тэк ту ры ў якас ці ўпры-
гож ван няў у па ко ях ін тэр на та. Та-
му лі чу, што гэ та так са ма важ ны 
мо мант, маг чы ма, нех та на тхніц ца 
апуб лі ка ва ны мі здым ка мі.

— Ад на з, на пэў на, га лоў ных 
праб лем і тра ге дый на шай ар хі-

тэк ту ры — вя лі кая коль касць зні-
шча ных пом ні каў. Як гэ та ад люст-
ра ва ла ся ў кні зе?

— Гэ та са праў ды на ша тра ге-
дыя, звя за ная, хут чэй, з геа па лі-
тыч ным ста но ві шчам Бе ла ру сі. На 
жаль, гэ тыя пом ні кі ўжо не вяр нуць, 
але на ват ру і ны — не прос та маўк-
лі выя свед кі мі нуў шчы ны. Не трэ ба 
ба яц ца ба чыць ар хі тэк ту ру і ў гэ-
тым. Рэшт кі Крэў ска га, На ва град-
ска га, ін шых зам каў, ста ра жыт ных 
ся дзіб — так са ма част ка на шай 
гіс то рыі, і ме на ві та ў кан тэкс це эс-
тэ ты кі яны так са ма аказ ва юць над-
та моц нае ўздзе ян не. Та му ў кні зе 
я рас па вя даю і пра мно гія з та кіх 
пом ні каў, у пры ват нас ці ў рад ках, 
пры све ча ных зам ка вай ці ся дзіб-
най куль ту ры.

— Ка лі су ад но сіць бе ла рус кую 
ар хі тэк тур ную эс тэ ты ку з ін шы мі 
кра і на мі — з кім нас мож на па раў-
наць?

— Бе ла ру саў мож на па раў наць 
толь кі з бе ла ру са мі. На ша ар хі тэк-
ту ра ад роз ні ва ец ца як ад за ход ніх, 
так і ад ус ход ніх тра ды цый, хоць мае 
з усі мі вель мі цес ныя су вя зі. Але мы 
ўні каль ныя — і гэ та ад на з га лоў ных 
ду мак кні гі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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Мне вель мі ха це ла ся б, 
каб кні га знай шла чы та ча 
ся род не спе цы я ліс таў — 
лю дзей, якія ў сфе ры 
ар хі тэк ту ры не пра цу юць. 
Бе ла ру сы ж, на жаль, час та 
ба чаць пры га жосць 
за ты ся чы кі ла мет раў, 
але не ба чаць яе ў ся бе 
пад бо кам.
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За сты лая му зы каЗа сты лая му зы ка  ��

СЦІП ЛАЯ 
І ЎНІ КАЛЬ НАЯ
БЕ ЛА РУС КАЯ АР ХІ ТЭК ТУ РА: 
АД АН ТЫЧ НЫХ ВІЛ ДА СА ВЕЦ КАЙ ЭПО ХІ

Зу сім ня даў на ў Вы да вец кім до ме «Звяз да» з дру ку вый шла 
кні га док та ра ар хі тэк ту ры, пра фе са ра, дэ ка на ар хі тэк тур на га 
фа куль тэ та Бе ла рус ка га на цы я наль на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
Ар ме на САР ДА РА ВА пад наз вай «Кра са. Эс тэ ты ка бе ла рус кай 
ар хі тэк ту ры». Вы дан не, мяр ку ю чы па ана та цыі, са праў ды 
ўні каль нае: у ім упер шы ню ў гіс то рыі да сле ду юц ца эс тэ тыч ныя 
тра ды цыі і асаб лі вас ці ўва саб лен ня сім ва ліз му форм 
у ай чын ным дой лід стве — ад асоб ных бу дын каў і дэ та ляў 
да цэль най за бу до вы га ра доў і вё сак. Мы па гу та ры лі з аў та рам 
і спы та лі, пра што мож на да ве дац ца з кні гі.

У го мель скім па ла цы 
Ру мян ца вых і Па ске ві чаў 
да 28 лю та га мож на ўба чыць вы стаў ку 
ста ра жыт най зброі. 
Праў да, гэ та не ары гі на лы, 
а так зва ныя «рэп лі кі» — 
дак лад на зроб ле ныя ко піі. 
Іх ства ры лі ў ста ліч най мас тац кай 
май стэр ні «Ста лё вая спад чы на». 
Тут мож на ўба чыць ко піі шле маў, 
да спе хаў і ба я вых ха руг ваў 
XІ — XVІІ ста год дзяў.

Прад ме ты ўзбра ен ня да юць яр кае ўяў лен не 
пра раз віц цё збро е вай спра вы на бе ла рус кіх зем-
лях, уз наў ля юць дак лад нае аб ліч ча во і на та го ча-
су. Каб вы ра біць та кія рэ чы, май страм да вя ло ся 

пра вес ці кар пат лі вую пра цу па вы ву чэн ні чар ця-
жоў і апі сан няў ары гі наль на га знеш ня га вы гля ду і 
кан струк цыі зброі, яе пра пор цый, якас ці апра цоў кі 
і ўпры гож ван ня па верх ні. Толь кі пас ля гэ та га па-
чы наў ся пра цэс не па срэд на га вы ра бу, за час яко-
га на бы тыя ве ды і ўмен ні май строў ува саб ля лі ся 
ў ары гі наль ны прад мет.

Удзель ні кі май стэр ні ўпэў не ны, што ся рэд ня-
веч ныя да спе хі ў наш час — гэ та не прос та вод-
гук мі ну ла га, а са праўд ны від мас тац тва, на роў ні 
з жы ва пі сам і скульп ту рай. Ён уша на ва ны не 
толь кі ся род знаў цаў ва ен най ат ры бу ты кі, але і 
ва ўсім куль тур ным све це. Вы раб ля ю чы ана ла гі 
ста ра жыт най зброі, лю дзі імк нуц ца на блі зіц ца 
да ча соў го на ру і доб лес ці, тур ні раў і подз ві-
гаў дзе ля ве лі чы са мых моц ных і сла вы са мых 
пры го жых ры ца раў свай го ча су. Ся рэд ня веч ныя 

да спе хі да па ма га юць ад на віць ра ман тыч ную і 
су ро вую ат мас фе ру вай ско вых пе ра мог і па-
ра жэн няў.

Са мым яр кім экс па на там вы ста вы з'яў ля ец ца 
рэ кан стру я ва ны (як лі чыц ца, згуб ле ны) шлем Мі-
ка лая Ра дзі ві ла Чор на га. Ары гі нал пыш на ўпры го-
жа ных да спе хаў, вы раб ле ных ка ля 1555 го да сла-
ву тым нюрн берг скім май страм Кун цам Лох не рам, 
ця пер за хоў ва ец ца ў Вен скім му зеі ўзбра ен ня. 
Май стры са «Ста лё вай спад чы ны» імк ну лі ся, каб 
рэ кан стру я ва ны шлем быў па доб ным да та го, які 
Кунц Лох нер вы ра біў амаль 500 га доў та му. Шлем 
упры го жа ны скла да ным узо рам з вы ка ры стан-
нем бе лай, чыр во най, чор най эма лі, а так са ма 
па за ло тай.

Вар ва ра ГО МАН.
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

НА ПА МІН ПРА ЧА СЫ РЫ ЦАР СКА ГА ГО НА РУ

По лацк — ка лыс ка бе ла рус кай гіс то рыі і ар хі тэк ту ры.

Су гуч ча пей за жу і за бу до вы ў На ва груд ку.


