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Скарыстайцеся вашым смарт-
фонам, каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць больш фота.

МАС ТАК-ЖЫ ВА ПІ СЕЦ Вік тар ЗА ЛА ЦІ ЛІН так га во рыць 

пра склад ні кі свай го твор ча га на тхнен ня: род ная ха-

та, ра ка Нё ман і ча ты рох но гі ся бар па мя нуш цы Вольф. І, 

ка неш не, ці шы ня! Усё гэ та аб' яд наць — і пей за жы на яго 

кар ці нах зай гра юць ра ніш ні мі пром ня мі, за ла ціс тым ту ма-

нам, праз рыс тым па вет рам. «Жыц цё па він на быць свет лым 

і ра дас ным», — сцвяр джае ў сва іх тво рах За ла ці лін.

Ха ту мас та ка ў вёс цы Ку піск На ва груд ска га ра ё на па-

бу да ваў дзед — ад ра зу пас ля вай ны, бо пе рад са мым вы-

зва лен нем вёс ка зга рэ ла. Нё ман па ды хо дзіць да са ма га 

ага ро да, а ў буй ныя па вод кі на ват і да гас па дар чых па бу доў. 

Да бе ра га заў сё ды пры вя за на Вік та ра ва «чай ка» — так на-

зы ва юць у Па ня мон ні лод кі-плас ка дон кі. На су праць лег лым 

бе ра зе — бяз люд ная пой ма, бяс край нія лу гі і пу шча. Больш 

за ўсё Вік тар лю біць бы ваць ме на ві та там, ся род не злі чо ных 

ма ты ваў для чар го вых кар цін. Мас та ка заў сё ды су пра ва-

джае Вольф — ста рая ня мец кая аў чар ка. Вяс ко вец ве дае 

ца ну гэ та га сяб роў ства.

Вік та ру сё ле та 63 га ды. У яго не спа толь ная ду ша. 

У вёс ку вяр нуў ся пас ля мі тус лі ва га ста ліч на га жыц ця. 

За пля чы ма дзве вы шэй шыя аду ка цыі, па кі ну ты біз нес і 

ня прос тыя аб ста ві ны, звя за ныя з фі зіч ны мі аб ме жа ван ня мі. 

Ма лая ра дзі ма ста ла для яго не толь кі пры стан кам спа кою, 

але на ват са праўд ным алім пам: тут ён зра біў ся май страм 

жы ва пі су, на быў свой улас ны твор чы стыль. Не толь кі ся-

бе — свой Ку піск зра біў вя до мым на ўсю кра і ну. На пі саў 

сот ні па лот наў, пра вёў дзя сят кі пер са наль ных вы стаў. Ад на 

з іх ця пер пра хо дзіць у На ва груд скім му зеі Ада ма Міц ке ві-

ча. Ма тыў твор час ці Вік та ра рас кры ва ец ца ў наз ве ад на го 

з яго тво раў: «Да ро га мі май го дзя цін ства».

А яшчэ Вік тар За ла ці лін даў ні пад піс чык «Звяз ды». Спа-

чат ку яго ма ці на пра ця гу не каль кіх дзе ся ці год дзяў атрым-

лі ва ла на шу га зе ту, а ця пер і ён пра цяг вае тра ды цыю.

Больш здым каў пра не звы чай на га ку піс ка га жы ха ра 

мож на па гля дзець на сай це zvіаzdа.bу.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЗА ЛА ЦІ ЛІН СКАЕ ЗА ЛА ЦІ ЛІН СКАЕ 
ЛЕ ТАЛЕ ТА


