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Аляк сандр ЭСТ РЫН 
у 1970-я га ды.

Толь кі ў «Звяз дзе»Толь кі ў «Звяз дзе»  ��

МА ЛА ВЯ ДО МЫ ЭТ НОГ РАФ З БЕ ЛА РУ СІ
На жаль, проз ві шча Аляк санд ра ЭСТ РЫ НА ро дам з Мсці сла ва, яко га па раў ноў ва юць з Мік лу ха-Мак ла ем, ма ла вя до мае

У яе дзве аду ка цыі. Па пер шай 
дзяў чы на — зуб ны тэх нік, але ж 
свое ча со ва зра зу ме ла, што зай мац-
ца трэ ба тым, што лю біш, а не тым, 
на што баць кі скі роў ва лі. Та му Юлія 
яшчэ за кон чы ла мас тац ка-гра фіч ны 
фа куль тэт Ві цеб ска га ўні вер сі тэ та 
імя Ма шэ ра ва. Жы ва піс пры но сіць 
ёй ра дасць, але ж на яго па трэб ны 
час. Ця пер, зай ма ю чы па са ду за гад-
чы ка сек та ра па ра бо це з сель скі мі 
ўста но ва мі куль ту ры ў Ло еў скім га-
рад скім цэнт ры куль ту ры, Юлія зна-
хо дзіць маг чы масць для твор час ці 
яшчэ і ў вы ра бе ца цак з во да рам ка-
вы. Да рэ чы, ідэя бы ла за па зы ча на з 
ін тэр нэ та.

— Скі ну ла са бе не каль кі здым каў 
та кіх ца цак і па ка за ла дзяў ча там на 
ра бо це. Пра па на ва ла: мож на за няц-
ца ра зам. А по тым гэ та ста ла ка лек-
тыў най твор час цю. Усім па да ба ла ся. 
Звы чай на я ма люю вы край кі, а дзяў-

ча ты шы юць па іх цац кі. Іх на бі ва юць 
сін тэ по нам, па кры ва юць су мес сю ка-
вы, ка ры цы і клею ПВА і... сма жаць 
у ду хоў цы. Каб за ма ца ваць фор му. 
На цац ку по тым на но сіц ца ма лю нак. 
А во дар які пад час за пя кан ня! Вы ж 
мо жа це па ню хаць і са му цац ку — яна 
доў га за хоў вае во дар ка вы.

Гэ та спа чат ку бы лі за па зы ча ныя 
ідэі. По тым Юлія па ча ла пры дум ваць 
неш та сваё, і яе цац кі па сту по ва на-
бы лі ўлас ны твар. Хоць ка жуць, што 
лю бы мас так, што б ні ра біў, усё роў-
на ро біць неш та, па доб нае да ся бе. 
Між тым не вя ліч кі ка лек тыў ка лег і 
ад на дум цаў да па ма гае ўва саб ляць 
ідэі ў ма са вае жыц цё. Да рэ чы, по-
тым агуль ная твор часць з'яў ля ец ца 
на вы ста вах, якія ла дзяц ца і на Ло-
еў шчы не, і па-за яе ме жа мі.

Ка неш не, і «за мур час тыя» ко ці кі 
ста лі на тхняль ні ка мі са мых роз ных 
воб ра заў — ці то жы вёл, ці то лю-

дзей. Яны ж апра ну ты ў адзен не, 
п'юць как тэй лі, до раць квет кі і са мі 
па доб ныя да анё лаў-аму раў-мур му-
раў. Яны неш та жа да юць адзін ад-
на му і аба вяз ко ва ўсмі ха юц ца, шчы-
ра — як са ма Юля.

Мядз ве дзі кі, зор кі, мал пач кі, со-
вы, са бач кі і на ват дам кі так са ма 
ўсмі ха юц ца. Ці здзіў ля юц ца, ці ра ду-
юц ца маг чы мас ці па ра да ваць ін шых. 
Юля ж рас тлу мач вае, што та кую цац-
ку пры жа дан ні мож на па спра ба ваць 
зра біць са мо му. Ні я кіх сак рэ таў тут 
ня ма — і па рад у тым жа су свет ным 
па ву цін ні — за шмат.

Са мыя лю бі мыя з тых, што пры-
ду ма ла, — на гэ ты мо мант утуль ныя 
двух ба ко выя дам кі. Га во рыць, што 
шас ці га до вы сын Ра ман ужо пад клю-
чыў ся да агуль най спра вы і на ват 
ра зам з ма ту ляй на ма ля ваў сваю 
пер шую цац ку:

— Бы вае на строй жар тоў ны, бы-
вае — лі рыч ны. Та му і цац кі роз ныя 
атрым лі ва юц ца. Мно гія лю дзі за маў-
ля юць да пэў ных свят: агуль ных, як 
да 8 Са ка ві ка або Дня за ка ха ных, 
ці пра фе сій ных. Мы ра бі лі жар тоў-
ных жы вё лак да Дня мі лі цыі і да Дня 
па гра ніч ні ка. Кож на му па да ба ец ца 
неш та сваё, уга даць нель га — што 
ка му больш. У асноў ным лю дзі на бы-

ва юць дроб ныя цац кі, 
якія мож на не дзе пры-
ма ца ваць, каб яны бы лі 
бач ныя.

Цац кі Юліі Аса-
дчай — з ха рак та рам. 
Та му іх ча сам за маў-
ля юць пер са наль на. 
На быў шы ад ну цац ку, 

не ка то рыя звяр та юц ца да Юліі по-
тым яшчэ не раз — да вя ра юць гус ту 
мас та ка.

— Га лоў нае — не толь кі ўва со біць 
тое, што не дзе пад гле дзеў, але і сваю 
фан та зію пад клю чыць. Па куль ні хто 
не скар дзіў ся на мае пры дум кі.

Між тым та кія са ма роб ныя цац кі 
да да юць у лю бы ін тэр' ер неш та да-
маш няе і ўтуль нае. Тое, што ро біць 
Юлія з сяб роў ка мі, умоў на мож на ад-

нес ці да так зва ных тыль даў. Тыль да 
сён ня — гэ та ганд лё вы брэнд, у кан-
цы мі ну ла га ста год дзя за па тэн та ва-
ны нар веж кай То ні Фі на гер. Але ж 
ця пер так на зы ва юць не толь кі ад-
мыс ло вых ля лек руч ной ра бо ты без 
тва ру, па шы тых з тка ні ны. Яны сён ня 
ма юць роз ныя фор мы: звяр кі, зо рач-
кі, са да ві на, га род ні на і шмат што 
ін шае. Гэ ты стыль мож на на зваць 
на іў ным, прос тым ці вяс ко вым, але 
ў той жа час ляль ка ў пер шую чар гу 
мае на строй. Га лоў ны сэнс та кіх ца-
цак — вяр нуць нас у дзя цін ства. Што 
ча сам вель мі па трэб на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 
іоst@zvіаzdа.bу
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Ён унёс вя лі кі ўклад у эт на-
гра фію, ант ра па ло гію, а так-
са ма ў заа ло гію. Прад ме ты 
з ка лек цый, якія ён збі раў, 
мож на ўба чыць у Санкт-Пе-
цяр бург скай кунс тка ме ры. 
Ён сяб ра ваў са зна ка мі тым 
скульп та рам Агюс там Ра-
дэ нам, быў зна ё мы з баль-
ша віц кім дзея чам Ана то-
лем Лу на чар скім і ін шы мі 
вя до мы мі людзь мі. Мак сім 
Гор кі да па мог яму з жон кай 
вяр нуц ца на Ра дзі му. Ён па-
бы ваў у ЗША, Кі таі, Япо ніі, 
на вост ра ве Ява...

ЭС КІ ЗЫ РА ДЭ НА 
Ў... БУР ЖУЙ КУ

Аляк сандр Са му і ла віч на ра дзіў ся ў пра він-
цый ным Мсці сла ве ў 1889 го дзе ў шмат дзет най 
сям'і. Яго баць ка, як і дзед, і пра дзед, бы ў ра-
бо чы м. Ве ра год на, та му ў Са шы бы лі «за ла тыя 
ру кі». Ён лёг ка на ву чыў ся апра цоў ваць ме тал 
у род ным га рад ку. І пра цяг нуў «шлі фа ваць 
май стэр ства» ў Санкт-Пе цяр бур гу. Каб хло пец 
па тра піў у Па рыж і стаў са праўд ным «асам 
ме та ліч ных спраў», баць кі пра да лі ка ро ву. У 
ста лі цы Фран цыі жыў іх да лё кі сва як. Да рэ чы, 
Са ша не ве даў ні сло ва па-фран цуз ску, ды і 
рус кай ва ло даў дрэн на. Раз маў ляў на ідыш. 
Але хут ка за мя жой за сво іў дзве мо вы. Ся род 
па ры жан бы ло ня ма ла рус кіх...

Ён ву чыў ся май стэр ству ах вот на. І атры маў 
вы шэй шую ква лі фі ка цыю па ха лод най апра-
цоў цы ме та лу, стаў вы со ка ква лі фі ка ва ным 
звар шчы кам.

У Луў ры Аляк сандр слу хаў лек цыі Лу на-
чар ска га пра мас тац тва. Агюст Ра дэн не 
шка да ваў кам плі мен таў на 
ад рас «май стра на ўсе ру-
кі». І ў знак вя лі кай сім па тыі 
па да рыў яму свае эс кі зы. 
Праз га ды імі прый дзец ца 
за мест дроў пад трым лі ваць 
агонь у бур жуй цы ў бла-
кад ным Ле нін гра дзе. Та кім 
чы нам цеп лы ня ча ла ве чай 
пры хіль нас ці ста ла «цяп лом 
для жыц ця». І сям'я Эст ры на 
вы ра та ва ла ся ад хо ла ду...

Але да Дру гой су свет най 
вай ны яшчэ бы ло шмат ча-
су. А пад час Пер шай су свет-
най наш ге рой па ехаў у ЗША. 
Пра ца ваў у Нью-Ёр ку ў ме ха-

ніч ных май стэр нях. Вы ву чыў анг-
лій скую мо ву. Мог бы і за стац ца 
ў кра і не, дзе ва ўсе ча сы ца ні лі 
май строў з вя лі кай лі та ры. Але 
цяг ну ла да моў.

ВА ЛО ДАЎ 
ДЖЫУ-ДЖЫ ЦУ!

Па ра ход, які на кі роў ваў ся ва 
Ула дзі вас ток, з ней кіх пры чын 
пры швар та ваў ся ў пор це кі тай-
ска га го ра да Шан хая. Без праб-
лем Аляк сандр знай шоў ра бо ту 
і там. По тым пе ра ехаў у Япо нію, 
дзе па зна ё міў ся з дзяў чы най 
Ган най Якаў леў най Смат рыц кай, 
якая ста ла яго жон кай.

Яе ма лая ра дзі ма — укра ін скі Елі са ветг рад 
(да 2016 го да — Кі ра ваг рад, ця пер — Кра піў-
ніц кі). Ці ка ва, што яна — дач ка ба га тых яў рэй-
скіх баць коў ву чы ла ся іг раць на фар тэ пі я на ў 
зна ка мі та га по тым пі я ніс та і пе да го га Ген ры ха 
Ней гаў за (на род ны ар тыст РСФСР). Пас ля рэ-
ва лю цыі ў ста лі цы Ра сіі пра ца ва ла ў дзі ця чай 
пра цоў най ка ло ніі. Лёс за кі нуў яе праз Ула дзі-
вас ток у Кі тай. Там яна жы ла пры сям'і рус кай 
ар тыст кі. По тым апы ну ла ся ў Япо ніі.

На вост ра ве Ява Аляк санд ру пра па на ва лі 
пра ца ваць у до ку, які бу да ваў ся. Вы клі каў да 
ся бе жон ку. Праз зна ё мых яна да ве да ла ся, 
што га ланд скія за ола гі пла ну юць ад пра віц-
ца на Ма лук скія аст ра вы (ус ход няя част ка 
Ма лай ска га ар хі пе ла га). Ся род ін ша га і на 
вост раў Бу ру. Там ра ней не бы ло ра сій скіх 
эт ног ра фаў.

Муж і жон ка вы ву ча лі прад стаў ні коў мяс цо-
вай фло ры і фаў ны. Аляк сандр ад ной чы ледзь 

не па мёр ад уку су па ву ка. Яго маг лі 
за біць і ту зем цы. І не раз яму да-

па маг лі вы жыць пры ёмы ба раць-
бы джыу-джы цу. Ім яго на ву чыў 
япон скі сяб ра. Гэ ты від ба раць бы 
згад ва ец ца і ў кні зе пра Шэр ла ка 
Холм са...

Ужо як па лі глот, Эст рын вы-
ву чыў ту тэй шую мо ву. Чле ны 
экс пе ды цыі вель мі ца ні лі яго і 
за тое, што ён мог ад ра ман-
та ваць лю бы ме ха нізм. Муж 

і жон ка стой ка вы но сі лі ўсе 
цяж кас ці жыц ця ў па ход ных 
умо вах.

Пад час на ву ко ва га па да-
рож жа яны за ха пі лі ся эт на гра-
фі яй. Уя ві це: у га ланд скіх ка ло-

ні ях са бра лі ка лек цыю, экс па на-

ты якой ва жы лі ка ля 1,5 то ны! І боль шасць з іх 
не ку пі лі, а аб мя ня лі і атры ма лі ў па да ру нак.

ГОР КІ ДА ПА МОГ
З да па мо гай га ланд цаў Эст рын з жон кай 

вяр нуў ся ў Еў ро пу. У Амстэр да ме ім пра па на-
ва лі вы ку піць ка лек цыю. Але яны ка тэ га рыч на 
ад маў ля лі ся. І гор да ад каз ва лі, што збі ра лі яе 
для сва ёй Ра дзі мы.

Яны ка ля го да ча ка лі да зво лу вяр нуц ца ў 
Ра сію. Нех та па ра іў ім звяр нуц ца па да па мо-
гу да Мак сі ма Гор ка га, які жыў у Гер ма ніі. І 
зна ка мі ты лі та ра тар зра біў усё маг чы мае. У 
пры ват нас ці, ад пра віў ліст у Ака дэ мію на вук. 
Ён за ха ваў ся ў ар хі ве. Гор кі пра сіў свай го та-
ва ры ша па спры яць у пе ра да чы 25 скры нак з 
экс па на та мі ў му зей...

А ка ле гу па пісь мен ніц кім цэ ху Кан стан ці ну 
Фе дзі ну Гор кі пі саў: «Ён — ра бо чы, ме та ліст, 
яна — на стаў ні ца. Бег лі ад Кал ча ка і ча ты ры 
га ды па да рож ні ча лі, жы ву чы — яна — ўро-
ка мі моў, ён — вар кай ме та лаў, а ад на час на 
са бра лі дзі вос на поў ную — па сло вах Ака дэ-
міі — ка лек цыю... Вось — лю дзі на шых дзён! 

Яны жы вуць у га рах Ат ла са, у ста ра жыт най 
Ну мі дыі, у Бра зі ліі і Па та го ніі, мо гуць жыць на 
Ме ся цы»...

Хут ка вы му ша ныя эміг ран ты атры ма лі ві зы, 
бяс плат ныя бі ле ты на па ра ход. Іх вы зва лі лі ад 
вы пла ты мыт ных пош лін, бо ка лек цыю вез лі ў 
па да ру нак са вец кай дзяр жа ве.

Экс па на ты бы лі вы со ка ацэ не ны і пе ра да-
дзе ны ў Кунс тка ме ру і заа ла гіч ны му зей. Эст-
рын пра ца ваў у му зеі. Сям'я атры ма ла не вя-
лі кую ква тэ ру ў Ле нін гра дзе. На ра дзіў ся сын, 
яко га так са ма на зва лі Са ша.

Аляк сандр Са му і ла віч ах вот на ад пра віў ся 
ў экс пе ды цыю на Да лё кі Ус ход. Там вы ву чаў 
жыц цё на най цаў. Вя до мыя эт ног ра фы ад зна-
ча лі, што ў яго пры род ныя чуц цё і дар вы ву-
чаць тра ды цыі і быт ма лых на ро даў.

ПА МЁР У ЖАБ РАЦ ТВЕ...
Цу дам Эст рын не быў ад праў ле ны ў ла гер 

пад час ста лін скіх рэ прэ сій. Праў да, ад ной чы 
па яго пры еха лі «стро гія муж чы ны» і звез лі. 
Больш за ме сяц яго не бы ло до ма. Вяр нуў-
ся без пя рэд ніх зу боў... Зра зу ме ла, маг лі і 
рас стра ляць ча ла ве ка, які доў гі час жыў за 
мя жой, ве даў не каль кі моў, сяб ра ваў з ін ша-
зем ца мі.

Сям'я так са ма во ляй ня бё саў пе ра жы ла 
пер шую бла кад ную зі му. Вы вез лі яе па зна-
ка мі тым Ла даж скім во зе ры. Жы лі ў Ар ме ніі, 
Ка зах ста не. Ра зум ны ча ла век, які мог бы шмат 
ка рыс ці пры нес ці на ву цы, пра ца ваў ра бо чым 
на за вод зе. Звар шчы кі, ка неш не, бы лі па трэб-
ны бо лей.

Пас ля вай ны сям'я жы ла ў Маск ве. Бед на 
і ўжо без над зеі зноў за няц ца эт на гра фі яй. 
Ды і ка лек цыю ча мусь ці «сха ва лі» ў за па сні кі. 
Эст рын пра ца ваў звар шчы кам. Жон ка — вы-
ха ва це лем у сад ку. Спа чат ку па мер ла яна. А 
праз 15 га доў сля пы і цяж ка хво ры Аляк сандр 
Са му і ла віч — у са цы яль най уста но ве для са-
ста рэ лых. Іх сын мог бы зра біць ня дрэн ную 
кар' е ру ў раз вед цы, але гэ та му пе ра шка джа лі 
звест кі пра баць коў, якія жы лі за мя жой.

Без умоў на, жыц цё Аляк санд ра Эст ры на і 
яго жон кі за слу гоў вае боль ша га вы ву чэн ня. 
На жаль, у га зе це не маг чы ма рас ка заць пра 
ўсе пе ры пе тыі іх ці ка ва га і ня лёг ка га жыц ця. 
Упэў не ны, што іх лёс мо жа за ці ка віць кі не ма-
та гра фіс таў. Да рэ чы, за мя жой Эст рын больш 
вя до мы, чым у нас.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
pukshanskі@zvіazda.by

P.S. Аў тар дзя куе за да па мо гу ў пад рых-
тоў цы ар ты ку ла Аляк санд ру Бар шаю з Із ра і ля, 
да след чы ку жыц ця і дзей нас ці А. Эст ры на
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Ган на СМАТ РЫЦ КАЯ і Аляк сандр ЭСТ РЫН 
на вост ра ве Ява з мяс цо вай жы хар кай (фо та 

зроб ле на ў па чат ку 1920-х га доў).З ін да не зій скай ка лек цыі.

На стра ё ваеНа стра ё вае  ��

КО ЦІ КІ СМА ЖА НЫЯ І ДУХ МЯ НЫЯКО ЦІ КІ СМА ЖА НЫЯ І ДУХ МЯ НЫЯ
Вяр нуц ца ў дзя цін ства да па мо гуць «цац кі з га ры шча», Вяр нуц ца ў дзя цін ства да па мо гуць «цац кі з га ры шча», 

зроб ле ныя сва і мі ру ка мі, якія ма юць во дар ка вызроб ле ныя сва і мі ру ка мі, якія ма юць во дар ка вы
Га во раць, леп шы па да ру нак для да рос ла га муж чы ны — вер та лёт, 
якім мож на кі ра ваць. Ён не за хо ча ў гэ тым пры знац ца, але гу ляць бу-
дзе з за да валь нен нем. Мно гія жан чы ны так са ма не ска жуць ад кры та, 
што не да гу ля лі ў ляль кі. Та му ча сам не стрым лі ва юц ца і спан тан на 
куп ля юць мяк кую цац ку або ляль ку з вя лі кі мі ва чы ма — быц цам для 
дач кі, на са мрэч — для ся бе. Але ж за раз — не пра псі ха ла гіч ныя 
ас пек ты та кіх дзе ян няў. За раз пра цац кі, якія мож на зра біць сва і мі 
ру ка мі. Та кія, на прык лад, як ро біць Юлія АСА ДЧАЯ з Ло е ва.


