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СТЫ ЛІСТ 
СТА РА СВЕ ТЧЫ НЫ

Ры гор Сіт ні ца па каз вае кар ці ны 

са свай го но ва га цык ла, які на зы-

ва ец ца «На сталь гія». Цыкл но вы, 

але і ў ім тое ж са мае па чуц цё ста-

ра све тчы ны, раз ва жан не на тэ му 

хут ка плын нас ці ча су і не тры ва-

лас ці быц ця. Зрэш ты, мас так пры-

знаў ся, што ка лі ўжо вы пра ца ваў 

па зна валь ны аў тар скі стыль, не да-

рэ чна ад яго ад маў ляц ца.

— Але ра зам з тым ад ной чы я 

ад чуў, што па чы наю «пра бук соў-

ваць», і па ста віў за да чу ў ме жах 

та го сты лю па шу каць ней кія ін шыя 

ха ды. А гэ та мож на ра біць бяс кон-

ца. Я па чаў ма ля ваць на сталь гіч-

ныя, пра Бе ла русь, якая зні кае. Ка-

лі на збі ра ец ца пят нац цаць-двац-

цаць кар цін но ва га цык ла, зраб лю 

вы стаў ку. Маг чы ма, аздоб лю яе 

ста ры мі ра дыё ла мі, швей ны мі ма-

шын ка мі. Мох, па ву цін не, па шар-

па ныя сце ны, аб лез лая фар ба, 

дран ка... Я кай фую, ка лі ма люю 

та кую фак ту ру. Імі тую на кар ці-

не дра пі ны, над ры вы... Ха чу яшчэ 

больш па глы біц ца ва ўсё гэ та. Мне 

прос та па куль шка да на ма ля ва-

нае ні шчыць. Але ад ной чы вазь му 

на ждач ку і здзя ру ма лю нак, каб 

за стаў ся прос та пры від прад ме-

та. Спа лу чаю су праць лег лае: кан-

струк ты візм, а ча сам і су прэ ма-

тыч ныя па па бу до ве кам па зі цыі, 

і гі пер рэа ліс тыч нае вы ка нан не. 

Люб лю ба лан са ваць на мя жы аб-

страк цыі, бес прад мет нас ці. Але 

не пе ра сту паю тую ры су, бо мне 

ці ка ва за ста вац ца на па меж жы, 

ці ка ва пры му сіць бе лую па пе ру 

стаць сне гам, па вет рам. Вось на 

ко ліш няй ма ёй кар ці не на но вых 

пры ступ ках стан цыі мет ро «Ня-

мі га» — ста рыя бяр вё ны і зброя, 

зной дзе ныя пад час зем ля ных ра-

бот. Ка лі пі саў, ду маў пра су тык-

нен не ча соў, ад но дру го му су пра-

ціў ля ец ца. І праз ней кі час ме на-

ві та на гэ тых пры ступ ках у 1999 

го дзе за гі ну лі 53 ча ла ве кі. Пас ля 

тра ге дыі мне зва ні лі жур на ліс ты, 

пы та лі ся — ці ў мя не бы ло ней кае 

прад ба чан не? Я ад каз ваў — вя до-

ма, не, не трэ ба пры цяг ваць фак-

ты. Ха ця мог зма ніць, на плес ці пра 

свае ві дзе жы.

ДЫЯ ЛОГ З ДЗВЯ РЫ МА
Аме ры кан скі фі ло саф Йен Ба-

гост, аў тар кам п'ю тар ных гуль няў, 

сцвяр джае, што сён ня мас так му-

сіць ады сці ад ант ра па цэнт рыз му. 

У эпо ху штуч на га ін тэ ле кту рэ чы 

на бы ва юць сваю свя до масць. І не 

толь кі ча ла век ус пры мае ней кім 

чы нам, ска жам, кам байн аль бо 

сноп, але і кам байн, і сноп мо гуць 

ус пры маць ча ла ве ка. Пы та ю ся ў 

Ры го ра Сіт ні цы, у чы іх кар ці нах 

га лоў ныя аб' ек ты — прад ме ты, ці 

ён, як за клі кае Ба гост, на ву чыў ся 

гля дзець ва чы ма рэ чаў, ці пер са-

ні фі куе не жы вую на ту ру?

— Хут чэй за ўсё, пер са ні фі кую. 

Ра зам з тым ма гу ўя віць, што гэ-

ты дом гля дзіць на мя не, ду мае 

пра мя не... Я ў гэ тых ста рых му-

рах ба чу за ня пад, дра му, тро хі 

на ват тра ге дыю. Я ці ха пла чу над 

гэ тай тра ге ды яй. Бо ўсе свае аб'-

ек ты люб лю. Ка лі ха джу па го ра-

дзе, па ста рых ра ё нах, на прык лад, 

мін скай Гру шаў цы, ад чу ваю, што 

пе ра жы ва юць ста рыя бу дын кі. Не 

раб лю прын цы по ва ні края ві даў, 

ні на цюр мор таў. Прос та аб лез лыя 

дзве ры... Але гэ та дыя лог.

Йен Ба гост ка жа пра ан таг ра-

фіч ную ін вен та ры за цыю — пе-

ра лік рэ чаў, ні бы та аб стракт ны, 

аб сурд ны, але ў ім вы зна ча ец ца 

мен таль насць аў та ра. Як у Лью і са 

Кэ ра ла — «ка ра лі, ка пус та, сур-

гуч» і гэ так да лей. Ка лі зра біць 

ан таг ра фіч ную ін вен та ры за цыю 

Ры го ра Сіт ні цы, што ў ёй бу дзе? 

Мас так за дум ва ец ца.

— Пар кан... Хра мы... Сын ка ві-

чы, Мір, Ня свіж... Буль ба, цы бу ля, 

дро вы... Га род. Бяр вен не, ста рая 

сця на, мох, дзве ры. Дах, кры ты 

дран кай, да хоў кай. Акно, лішт ва. 

Студ ня, вяд ро. Ста рыя пя чат кі, 

зброя, да спе хі... Усё, што ме ла ся 

на пад вор ку 1960-х га доў і ў вяс-

ко вай ха це, а так са ма гіс та рыч ныя 

ар тэ фак ты...

Не зу сім тое, зда ец ца, што меў 

на ўва зе аме ры кан скі фі ло саф — 

бо ду жа ла гіч ны пад бор, за тое 

склад ва ец ца ў па зна валь ны на-

сталь гіч на-бе ла рус кі су свет.

ПРА РЭ СТАЎ РА ЦЫЮ
І НА ВА БУ ДЫ

Не ад ной чы ў мас тац тве апя-

ва лі ся ма ты вы ру ін, за пус цен ня, 

тлен ня... Але ў Ры го ра Сіт ні цы не 

дэ ка данс, а праб ле ма гіс та рыч-

най па мя ці. Дзейс насць і скі ра ва-

насць на бу ду чы ню. Мас так з тых, 

ка му ба лю ча, ка лі ста рыя бу дын кі 

апра на юц ца ў сай дынг і ме та ла-

да хоў ку.

— Ста рыя за бу до вы су раз-

мер ныя з пра пор цы я мі ча ла ве ка. 

Я ўво гу ле не да зва ляў бы бу да-

ваць да мы вы шэй за пяць па вер хаў. 

Я пра па ноў ваў у цэнт ры Мін ска 

ад на віць драў ля ную за бу до ву, 

рэшт кі якой за хоў ва лі ся яшчэ ў 

1985 го дзе. Ка лі ма ля ваў кар ці ну 

«Ня мі га. Го рад з на шай па мя ці», 

на ват ады шоў ад сва ёй сты ліс ты-

кі. На ўмыс на зра біў пей заж без 

лю дзей, без ко ней. Гэ та го рад, які 

ўжо ўзняў ся ў ня бё сы, які на нас 

гля дзіць, а не мы на яго. Да рэ чы, 

я за на ва бу ды — ка лі не ўда ло-

ся за ха ваць ста рое, трэ ба ха ця б 

ад на віць ася род дзе. Толь кі на сы-

чаць яго ма тэ ры я лам. Дзе мож на, 

ужы ваць ка мень за мест цэг лы, 

бо ка мень — гэ та ўжо гіс то рыя. 

Ка лі ад наў ля лі Мін скую ра ту шу, 

вы ка па лі кат ла ван і ўсе ва лу ны 

пад мур ка вы вез лі. Па кла лі бе-

тон ныя плі ты. І не каб да стаць 

ха ця б тры-ча ты ры ва лу ны, уму-

ра ваць у сця ну но ва па бу да ва най 

ра ту шы і па каз ваць — вось яна, 

гіс то рыя, да кра ні це ся... Ня ма ра-

зу мен ня каш тоў нас ці са праўд ных 

ар тэ фак таў. На ват крэс ла — мо-

жа быць прос та мэб ляй, а мо жа 

быць на сы ча ным энер ге ты кай 

тых лю дзей, якія ім ка рыс та лі ся. 

Вось пры яз джаю ў Ко пысь, дзе 

ад бу да ва лі за мак... Ка ліб ра ва ны 

бру сок, па кры ты жоў тым ла кам. 

Мі лыя мае, ся ке рай трэ ба ча саць 

та кія дэ та лі, а не на стан ку пра га-

няць! У Ма зы ры так са ма ад на ві лі 

ні бы та за мак, а ля яго му роў — 

су час ная дзі ця чая пля цоў ка ў той 

са май сты ліс ты цы, з тых са мых 

брус коў, што і той «за мак». Аб-

сурд! З ін ша га бо ку, я на зі раю, як 

вы круч ва юць ру кі тым, хто зай ма-

ец ца ад наў лен нем — маў ляў, ка лі 

не ад па вя дае гіс та рыч най праў-

дзе, дык ле пей не ра біць, хай яно 

ру шыц ца... Я ка жу, ча сам жар-

тоў на, ча сам сур' ёз на — ка лі б 

мне да лі маг чы масць кі ра ваць 

пра цэ сам ад наў лен ня ста ра свет-

чы ны, я б кі нуў ма ля ваць і пі саць і 

зай маў ся б толь кі гэ тым.

ФАР БЫ І СЛО ВЫ
Ры гор Сіт ні ца вя до мы і як па эт. 

Ён аў тар кні гі паэ зіі «Ток». Пры-

зна ец ца, што не заў сё ды мо жа на-

ма ля ваць тое, што мо жа на пі саць. 

Але лі та ра ту ра не па збеж на пе ра-

ця кае ў кар ці ны, і на ад ва рот.

— Як я ад па чы ваю ў май стэр-

ні? Пе ра чыт ваю «Мёрт выя ду шы» 

Го га ля. З лю бой ста рон кі. Ча сам 

уз ні ка юць у ма іх кар ці нах бу нін скія 

на строі — у Бу ні на ў вер шах, у про-

зе ёсць та кая за кі ну тасць, за пус це-

ласць. Да рэ чы, я пе ра клаў вер шаў 

пят нац цаць Бу ні на, вы даў на ват са-

ма туж ную кні жач ку. За раз уклю чу 

ў дру гі свой паэ тыч ны збор нік. Бо 

акра мя Бу ні на, пе ра клаў Ха да се ві-

ча, На бо ка ва, Ваз ня сен ска га, Тар-

коў ска га, Са мой ла ва, не каль кіх 

поль скіх паэ таў. Ха чу яшчэ коль кі 

ўкра ін скіх пе ра клас ці. У мя не ўжо 

га то выя, да рэ чы, ру ка пі сы дзвюх 

кніг — паэ зіі і про зы. У пра за іч ны 

збор нік увой дуць дзве апо вес ці, 

дзве п'е сы і ра ман «Бы ло». Сто га-

доў з гіс то рыі май го ро ду. Доў га не 

мог пры сту піц ца да гэ та га сю жэ ту, 

бо ў на шай гіс то рыі ўсё за вя за на 

на вай не. А пі саць пра вай ну пас-

ля Бы ка ва, Ка лес ні ка, Ада мо ві ча 

ды ін шых ма гут ных пісь мен ні каў... 

Але знай шла ся ці ка вая фор ма: аў-

тар скі тэкст пе ра ры ва ец ца раз ва-

га мі двух апа не нтаў з зу сім ін шы мі 

по гля да мі. Да рэ чы, я пі шу ад ру кі. 

Для мас та ка по чырк — той жа ма-

лю нак... І ў тым, што я ма люю, і ў 

тым, што пі шу, я та та лі тар ны цэн-

зар і рэ дак тар. Я ні чо га не ства раю 

на про даж.

РА МАН ТЫК З ГО МЕ ЛЯ
Ці ка ва, але ў ся бе ў ква тэ ры 

Ры гор Сіт ні ца да сюль сва іх кар цін 

не ве шаў. Ка жа — не ін тэр' ер ныя. 

А ён — за клад нік сва ёй пра фе сіі, 

яму важ на, дзе ві сіць кар ці на, на 

якой вы шы ні, яе пра пор цыі ад нос-

на сця ны...

— Вя до ма, і жон ка гэ та га піль-

ну ец ца. Я ў ёй мас тац кі густ вы-

ха ваў... Дзе сяць га доў па клаў на 

тое, каб зга дзі ла ся вый сці за мя не 

за муж. З гэ тых дзе ся ці га доў шэсць 

не мог па ка зац ца ёй на во чы з-за 

пэў ных аб ста він, але пі саў бяс кон-

цыя ліс ты. Куп ляў паш тоў кі-рэ пра-

дук цыі, на зва рот ным ба ку пі саў 

эсэ пра твор, по тым пад клей ваў да 

паш тоў кі ін шую... І так да трох мет-

раў даў жы нёй атрым лі ва лі ся «па-

слан ні». Рас па вя даў пра Ся ро ва, 

Пі ка са, Ма ці са. Ду маю, ме на ві та 

та ды ўдас ка на ліў свой лі та ра тур-

ны стыль. Я пры яз джаў у Го мель і 

доў га ха дзіў па ву лі цы, каб ні бы та 

вы пад ко ва з ка ха най су стрэц ца і 

кіў нуць га ла вой. І мне ха па ла — гэ-

та як плыў цу вы су нуць га ла ву над 

ва дою і ўдых нуць па вет ра. Вось на-

пі са ны та ды парт рэт ма ёй бу ду чай 

жон кі. Я пры ехаў з ім на яе дзень 

на ро дзі наў у Го мель. Ля ўні вер сі-

тэц ка га ін тэр на та на гле дзеў хлоп-

ца, яко га па пра сіў пе ра даць ка ха-

най гэ ты парт рэт. Хлоп цу спа да ба-

ла ся ра ман ты ка сі ту а цыі. Сха дзіў, 

ад нёс кар ці ну. Я хва ля ваў ся, ча каў 

ля до ма. Па сла нец вы хо дзіць, я да 

яго: «Ну як, усё нар маль на?» Той 

па-змоў ніц ку ад каз вае: «Так, усё 

атры ма ла ся». І тут нас пе ра хоп лі ва-

юць два муж чы ны, што ся дзе лі на 

лаў цы — ака за ла ся, мі лі цы я не ры, 

якія піль на ва лі, хто ж у гэ тым до ме, 

а дом быў «на менк ла тур ны», па ліць 

дэр ма ці на выя дзве ры. Ду жа па доб-

на бы ло, што зла чын цы — мы. У 

га зі ку я рас па вёў мі лі цы ян там сваю 

гіс то рыю. Яны рас чу лі лі ся, ад пус ці-

лі нас і на ват за вез лі мя не прос та 

на пе рон, да май го цяг ні ка.

ЦІ МАЕ НЕ БА 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАСЦЬ?

Мас так сцвяр джае, што бе ла-

рус касць за кла дзе на ў яго кар ці-

нах, на ват ка лі ён ма ля ваў з на ту-

ры ў за меж жы.

— Ха ця ня бё сы для ўсіх ад ноль-

ка выя, ёсць, я лі чу, бе ла рус кія ня-

бё сы, бо ёсць бе ла рус кі па гляд на 

іх. Ёсць бе ла рус кая тра ва...

Вось на ад ной з кар цін ад люст-

ра ва ны млын: пе ра кры жа ва ныя 

кры лы вет ра ка і це ні ад іх. Ад ра зу 

ўспа мі на ец ца кар ці на «Шлях на 

Гал го фу» Брэй ге ля, там, дзе так-

са ма млын і крыж, у тым па лат не 

ўгледж ва юць ува саб лен не тра гіч-

най гіс то рыі на ро да Ні дэр лан даў. 

Бе ла рус кі млын Ры го ра Сіт ні цы 

так са ма на гад вае пра гіс то рыю бе-

ла ру саў: ня ўмоль насць ча су, жор-

ны, у якіх пе ра мол ва юц ца лё сы.

— Я не ўкла даў та ко га сэн су 

ад мыс ло ва. Мне ці ка вая фор ма. 

Пас ля яна на сы ча ец ца змес там. 

Кож ная рэч, кож ная кар ці на мае 

роз ную сту пень глы бі ні пра чы-

тан ня. Не трэ ба тлу ма чыць, што 

на ма ля ваў мас так. Ка лі гэ та не 

пры мі тыў ная кар ці на, утво рыц-

ца бяс кон цая коль касць плас тоў 

ус пры ман ня, і кож ны пра чы тае 

яе сам.

ПРА КРЫ ТЭ РЫІ 
МАС ТАЦ ТВА

Згод на з пры ня тай сён ня прак-

ты кай, ка лі мас так штось ці аб' яў-

ляе мас тац кім тво рам, гэ та так і 

ёсць. Ад ной чы да да іст Мар сэль 

Дю шан пры нёс на вы ста ву звы-

чай ны пі су ар, і на зваў узвыш ана — 

«Фан тан». Сён ня ко піі та го «тво ра» 

ўпры гож ва юць най леп шыя га ле рэі 

су час на га мас тац тва. Сам Дзю-

шан, да рэ чы, вы ка заў ся з'ед лі ва: 

«Я шпур нуў ім у твар па лі цу з пі су а-

рам, і за раз яны за хап ля юц ца яго 

эс тэ тыч най дас ка на лас цю». Ця пер 

мас тац твам мо жа стаць на ват ад-

сут насць аб' ек та. Ры гор Сіт ні ца 

вы каз ва ец ца жорст ка:

— Ёсць кры тэ рыі для са праўд-

на га мас тац тва, як і для па во дзін 

ча ла ве ка ёсць дзе сяць біб лей-

скіх за па ве дзяў. Ін шая справа, 

што з'яў ля юц ца тво ры-ма ні фес-

ты. Са мы па пу ляр ны — «Чор ны 

квад рат». Мно гія ка жуць, маў ляў, 

я сам ма гу та кое на ма ля ваць. Я 

заў сё ды ад каз ваю: «Мі лы ча ла-

век, а ты мо жаш на ма ля ваць неш-

та, што паў плы вае на ўвесь свет, 

зме ніць па ра дыг му мас тац ка га све-

та погля ду? І ты ве да еш, што Ма ле-

віч быў фі ло саф, пісь мен нік, які 

па спра ба ваў усе сты лі і сфар му-

ля ваў ма ні фест но ва га мас тац ка-

га шля ху? Ка лі б ён апроч квад ра-

та ні чо га больш не ства рыў, ні хто 

б пра яго не ве даў». Ёсць мас-

тац тва дэк ла ра цыі, як «дыр бул 

щыл» фу ту рыс та Кру чо ных. Як я 

для ся бе вы зна чыў, пяць ча ла век 

вы зна чы лі мас тац тва ХХ ста год-

дзя: Ма ціс, Пі ка са, Се зан, Ма ле віч 

і Да лі. А пас ля іх, ужо ў наш час, 

з'я віў ся Ан то ні Та пі ес, які па ка заў 

мас тац тва трэ шу. Усё трэ ба раз-

гля даць у кан тэкс це. Але ска жу 

не па пу ляр ную рэч: усё-т кі мас тац-

тва па він на быць ма раль нае. Я 

цяр пі мы ча ла век і не за клі каю да 

цэн зу ры, тым больш шу каю мас-

тац тва там, дзе, зда ва ла ся б, яго 

не бы вае. Але ка лі мас тац тва не 

ма раль нае, дык зна чыць, яно ама-

раль нае?

АР ТЫСТ
Ры гор Сіт ні ца вя до мы і як вы-

сту поў ца — у яго ад бы ва ец ца 

шмат кан цэр таў на вя до мых пля-

цоў ках, дзе ён чы тае свае вер шы, 

а да чы тан ня да лу ча ец ца кла січ-

ная му зы ка аль бо сак са фон і... 

во сень ская ліс то та, якая сып лец-

ца на гле да чоў. А яго ны юбі лей-

ны кан цэрт з удзе лам ан самб ля 

«Кла сік-Аван гард» і гур та «Па лац» 

на зы ваў ся «Кан цэрт для скрып кі і 

за ві ру хі».

— Я ж у ма ла до сці яшчэ і шаў-

мэ ніў. У свой час быў вя доў цам пя-

ці фолк-фес ты ва ляў, у кан цэрт най 

за ле «Мінск», у фі лар мо ніі, у Тэ ат-

ры эст ра ды. Звы чай на да вед ваў ся 

пра гэ та хві лін за со рак да кан-

цэр ту. Па мя таю, мой сяб ра Юры 

Выд ро нак дае мне спіс вы сту поў-

цаў, з якіх я па ло ву не ве даю, а 

пе рад са мым па чат кам ра зу мею, 

што па ло ва з гэ та га спі са не пры-

еха ла, а бу дуць зу сім ін шыя лю дзі. 

І ні чо га, пра вёў! Вось за раз зноў 

рых ту ю ся да кан цэр ту ў Ма лой 

за ле фі лар мо ніі, які ад бу дзец ца 

8 каст рыч ні ка, на пі саў спе цы яль-

на вер шы. Пра гра ма на зы ва ец ца 

«Му зы ка — мае сло вы». Мас так не 

мае пра ва маў чаць на ват у са мы 

скла да ны час.

Люд мі ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Рыгор СІТ НІ ЦА:

Улас на ка жу чы, спа да ру Ры го ру Сіт ні цы пы тан няў 

пад час гу тар кі мож на не за да ваць. Вя до мы мас так сам са бе 

най леп шы ма дэ ра тар — ідэй і пра ек таў, пра якія ён заў сё ды 

га то вы рас ка заць, столь кі, што на прош ва ец ца па раў на нне 

з ар хе ты по вым «ча ла ве кам Ад ра джэн ня». Мы су стрэ лі ся 

ў май стэр ні, да рэ чы, вель мі ўпа рад ка ва най, і ча мусь ці 

скла ла ся ўра жан не, што на мя не гля дзіць без ліч парт рэ таў. 

Ха ця парт рэ таў не бы ло ні вод на га. З па лот наў гля дзе лі 

фраг мен ты ста рых му роў, ста рыя паш то выя скрын кі, 

сля пыя во чы вок наў... Але ад чу ван не пры сут нас ці асоб 

не зні ка ла. Кар ці ны вы пра мень ва лі на строй і за клі ка лі 

да дыя ло гу... І ці іс тот на, што для фор мы, у якой ува со біў ся 

су раз моў нік, абра на ста рое крэс ла, студ ня 

аль бо ку ча буль бы?

«Ё«Ёсць бе ла рус кія ня бё сысць бе ла рус кія ня бё сы
 і бе ла рус кая тра ва...» і бе ла рус кая тра ва...»
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