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Мо жа быць, так доб ра ўсё 

скла ла ся ў мя не з бе ла рус кай мо-

вай і куль ту рай, бо я са ма ро дам 

з Ма ла дзеч на і гэ ты фес ты валь 

ні ко лі не пра мі на ла. Ка лі сяб ры 

бы лі схіль ныя ад се дзец ца дзесь ці 

до ма ці ў два ры пад час га рад скіх 

гу лян няў, мя не ней кім дзіў ным 

маг ні там пры цяг ва ла да сцэ ніч ных 

пля цо вак. І хоць на бы ваць бі ле ты 

на фес ты валь атрым лі ва ла ся не 

заў сё ды, з кімсь ці мы па прос ту 

ўлад коў ва лі ся на вы год ным мес-

цы ка ля ага ро джы — і не толь кі 

чу лі, але і ба чы лі ўсё, што ад бы ва-

ла ся на сцэ не. Па мя таю, як з трох 

ба коў шчыль на «аб леп лі ва лі» ўсе 

яру сы па ста мен та пом ні ка Ле ні ну, 

што ста іць на Цэнт раль най пло-

шчы, дзе аку рат пра хо дзіў фес-

ты валь, — ад туль на зі раць бы ло 

ка лі не над та зруч на, то хоць бы 

пры ем на, бо з вы шы ні. Кож ны 

раз бе ла рус кая пес ня здзіў ля ла ў 

доб рым сэн се, пра ні ка ла ў са мае 

сэр ца. Там, як бы па фас на гэ та ні 

гу ча ла, рос мой па тры я тызм, за-

клад ваў ся не па руш ны фун да мент 

ве ры ў бе ла рус кую Бе ла русь. Але 

што я ўсё пра ся бе ды пра ся бе...

Сё ле та асноў ная тэ ма фес ты-

ва лю — Ма лая ра дзі ма. Хтось ці 

мо жа па ду маць, а ка му яны па-

трэб ны, пес ні пра ма лую ра дзі-

му? Ад нак па да ец ца, што аку рат 

пес ні, звя за ныя з кан крэт ны мі 

на се ле ны мі пунк та мі, са мыя 

па тры я тыч ныя. Бо ты дак лад-

на раз дзя ля еш па чуц ці аў та ра, 

ве да ю чы, пра што кан крэт на 

ён га во рыць, што мае на ўва зе. 

Гімн на цы я наль на га фес ты ва лю 

бе ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма ла-

дзеч на бу дзе веч на», па да ец ца, 

ве да юць усе, не толь кі жы ха ры 

Ма ла дзе чан шчы ны. У су гуч чы з 

дум ка мі аў та ра ў га ла ве паў та-

ра ец ца пра цяж ны, ве ліч ны на-

пеў «...бе-ла-рус-ка-я зям-ля!» 

У той час ка лі пес ню па ру га доў 

не вы кон ва лі, бо да маў ля лі ся са 

спад чын ні ка мі твор цы на конт аў-

тар скіх пра воў, слу ха чы шчы ра 

не па ко і лі ся і за пыт ва лі ся, ча му 

не гу чыць гэ ты твор?..

Сё ле та на свя це ад бу дзец ца 

кан цэрт, пры све ча ны без пе ра-

боль шан ня вя лі ка му бе ла рус ка-

му кам па зі та ру Іга ру Лу чан ку. 

Два га ды та му тут ла дзіў ся не-

за быў ны кан цэрт пес ня роў ска-

га кам па зі та ра Але га Мол ча на. 

У роз ныя ча сы фес ты валь ныя 

пля цоў кі ад да ва лі ся і ін шым яск-

ра вым аў та рам.

Хо чац ца ска заць, што гэ та 

так па трэб на нам! Ува га да бе-

ла рус ка га паэ тыч на га сло ва, да 

му зыч на га ўва саб лен ня най леп-

шых рад коў кла сі каў і су час ні каў. 

«Не па кі дай це ж мо вы на шай бе-

ла рус кай, каб не ўмёр лі», — ка-

заў у свой час Ба гу шэ віч. Та му 

дум ка, што час та пры хо дзіць да 

мя не ў су вя зі з на цы я наль ным 

фес ты ва лем бе ла рус кай пес ні 

і паэ зіі ў Ма ла дзеч не — «Ча му 

ў нас толь кі адзін та кі фес ты-

валь?!» У мі ну лым го дзе дас-

ка наль на вы ву ча ла пра гра му 

«Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб-

ску» і зра зу ме ла, што на ім над-

звы чай сціп ла прад стаў ле ны... 

бе ла рус кія вы ка наў цы — толь кі 

адзін ка выя ар тыс ты. Бе ла рус кая 

мо ва там гу чыць ня час та. Вя до-

ма, ёсць і шмат ін шых фес ты-

ва ляў, асаб лі ва ў рэ гі ё нах най-

час цей звяр та юц ца да род на га 

сло ва. Але ха це ла ся б ба чыць 

больш шы ро кую пад трым ку на-

шай мо вы і твор час ці. Павінна 

быць больш та кіх на цы я наль ных 

фес ты ва ляў, як у Ма ла дзеч не.

І гэ та не прос та сло вы аб па-

тры я тыз ме. Вя до ма, што кру га-

зва рот (пе ра езд) лю дзей ад бы ва-

ец ца па ўсім све це. Та му і важ на 

вы бу доў ваць імідж сва ёй кра і ны. 

Каб ха це ла ся ў ёй жыць най перш 

су ай чын ні кам. Каб не бы ло ду-

мак, ку ды б з'е хаць ву чыц ца ці 

пра ца ваць. Кож ны ча ла век пад-

свя до ма мае па трэ бу ў тым, каб 

штось ці яго тры ма ла — ка ха ны 

ча ла век, род ныя лю дзі, ды хоць 

бы свая зям ля! Не стам лю ся паў-

та раць, што, ка лі асо ба ра зу мее і 

ад чу вае сваю зні та ва насць з ра-

дзі май, ёй пра сцей кро чыць па 

све це. Гэ та той фун да мент, які 

на дае тры ва ласць та му, што вы-

бу ду ец ца ў бу ду чы ні.

«У сва ім краю, як у раю» — 

так гучыць на род ная пры каз ка. 

Толь кі трэ ба спы ніц ца, агле-

дзец ца на во кал, ад чуць ха-

раст во род най зям лі, уба чыць 

пры га жосць, да бры ню лю дзей 

і па слу хаць не ве ра год ную мі ла-

гуч насць пе сень.'

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Сва і мі Сва і мі   
сло ва місло ва мі

Ня даў на ста ла сен са цы яй, што на аў кцы ё не 

Сhrіstіе's за рэ корд ную су му — 85,8 міль ё на до-

ла раў пра да лі «Су прэ ма тыч ную кам па зі цыю» 

(1916 год) Ка зі мі ра Ма ле ві ча. А ў Ві цеб ску, дзе 

пра ца ваў і вы кла даў мас так, бе ла рус кія кі не ма-

та гра фіс ты дня мі зды ма лі да ку мен таль ны фільм 

пра мас тац кае ву чы лі шча, за сна ва нае Мар кам 

Ша га лам. У на шы дні гэ та — но вы му зей. І ў 

ім, да рэ чы, ці ка ва на ват дзе цям, якія, як ця пер 

ка жуць, «з ка лыс кі са смарт фо нам», бо экс па зі-

цыя — ін тэр ак тыў ная.

Ту рыс ты еха лі з-за акі я на
Ра бот ні кі ўста но вы куль ту ры ўжо пры звы ча і лі ся чуць 

шчы рыя кам плі мен ты. У пры ват нас ці, пры мне мас так, 

ту рыст з Санкт-Пе цяр бур га сло ва мі: «Рус кі му зей ад-

па чы вае!» так ад зна чыў сваё на вед ван не.

Да рэ чы, ся род эк скур сан таў му зея гіс то рыі Ві цеб-

ска га на род на га мас тац ка га ву чы лі шча ста но віц ца ўсё 

больш ін ша зем цаў. Апош нія не раз ка за лі, што бы лі 

шмат дзе, на прык лад, у Луў ры, але не мер ка ва лі ўба-

чыць та кі цуд у Ві цеб ску. Ні хто не па збег здзіў лен ня.

Пра тое, што ў Ві цеб ску ства ра ец ца адзі ны ў све-

це та кі му зей, мы ўжо па ве дам ля лі. І вось на ву лі цы 

Мар ка Ша га ла ці ка вы аб' ект куль ту ры ад чы ніў ся для 

ту рыс таў.

Га лоў ная каш тоў насць — бу ды нак, дзе пра ца ва лі 

Марк Ша гал, Ка зі мір Ма ле віч, Эль Лі сіц кі, 

Юдаль Пэн, Ве ра Ер ма ла е ва, Мі ка лай Суэ-

цін, Ілья Чаш нік і ін шыя, упры гож ваў ву лі цу 

і ра ней. Ка лісь ці яна ме ла наз ву «Га зе ты 

«Праў да», у ча сы Ша га ла — Бу ха рын скай.

Па іні цы я ты ве Ша га ла пер шая (на тэ ры-

то рыі су час най Бе ла ру сі) мас тац кая ўста-

но ва аду ка цыі ад кры ла ся ў 1918-м. А бу ды-

нак з'я віў ся ў 1912—1913 га дах і на ле жаў 

бан кі ру Із ра і лю Віш ня ку. Да рэ ва лю цыі, ён, 

мож на так лі чыць, быў мяс цо вым алі гар хам, 

у лі ку ін ша га ва ло даў ак цы я мі трам вай на-

га ак цы я нер на га та ва рыст ва, стра ха вы мі 

кам па ні я мі.

Да рэ чы, дзя ку ю чы спа да ру Віш ня ку, у 

пра він цый ным Ві цеб ску трам ваі з'я ві лі ся ў 

1898 го дзе — на год ра ней, чым у Маск ве, 

і на 9 га доў ра ней за Санкт-Пе цяр бург.

Дом Віш ня ка быў, як той ка заў «ма дэр но-

вым»: з во да пра во дам, ван най, спе цы яль-

най сіс тэ май ка на лі за цыі. Цу дам бу ды нак 

за ха ваў ся пад час вай ны.

Анд рэй ДУ ХОЎ НІ КАЎ, ды рэк тар уста но вы куль-

ту ры «Му зей «Ві цеб скі цэнтр су час на га мас тац тва» 

ўпэў не ны — гэ та знак, што Ві цебск і Ша гал звя за ны, 

мож на і так ска заць, на сак раль ным уз роў ні.

— На ват, ка лі ў бу дын ку зна хо дзі лі ся роз ныя ар га-

ні за цыі, а пра му зей толь кі ма ры лі су пра цоў ні кі куль-

ту ры, уба чыць бу ды нак сю ды спе цы яль на пры яз джа лі 

зда лёк. На ват бы лі ту рыс ты з-за акі я на! — ус па мі нае 

кі раў нік.

Да даў, што вя лі кую да па мо гу ў ства рэн ні і ад крыц ці 

му зея ака за лі бы лы мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі Па вел 

Ла туш ка і экс-гу бер на тар Аляк сандр Ко сі нец.

«Клін» пад на га мі
У му зеі здзіў ля еш ся з са ма га па чат ку эк скур сіі. На-

прык лад, ураж вае афіш ная тум ба — ты по вая для да-

рэ ва лю цый най ра сій скай дзяр жа вы. Яна з су час ны мі 

ін тэр ак тыў ны мі эк ра на мі. На апош ніх мож на ўба чыць 

Ві цебск па чат ку мі ну ла га і па за мі ну ла га ста год дзяў. 

Вір ту аль ная эк скур сія — па да рож жа «на ма шы не ча су» 

вель мі па да ба ец ца гле да чам.

Мно гіх ураж вае і зна ка мі ты пла кат «Клі нам чыр во-

ным бі бе лых». Так зва ную «рэп лі ку» гэ та га пла ка та 

Эль Лі сіц ка га, вы ка на ную ў вы гля дзе ма за і кі: з па лі ра-

ва на га, ка ля ро ва га гра ні ту, мож на ўба чыць на пад ло зе 

ў хо ле му зея.

У па коі, дзе пра ца ваў Ма ле віч, пры ўклю чэн ні уль-

тра фі я ле та ва га асвят лен ня на бе лых сце нах з'яў ля юц-

ца яго ру ка пі сы і ма люн кі, ство ра ныя ў Ві цеб ску. Аў тар 

гэ та га цу ду — ві цеб скі мас так Аляк сандр Выш ка.

Але ж, ба дай, «па-за кан ку рэн цыяй» зна хо дзіц ца 

люс тэр ка. Але не звы чай нае. На блі жа ю чы ся да яго, 

вы ўба чы це парт рэ ты Ша га ла, яго пер шай жон кі Бэ-

лы і яшчэ шмат ці ка ва га. У пры ват нас ці, пра чы та е це 

вер шы Ша га ла...

— Да рэ чы, люс тэр ка вы ка рыс тоў ва ла ся для зды мак 

у Ві цеб ску філь ма рэ жы сё ра Аляк санд ра Мі ты «Ша-

гал — Ма ле віч», — удак лад ніў ды рэк тар.

Вя лі кія і ма лень кія сэн сар ныя ма ні то ры да зва ля юць 

пад час эк скур сіі да ве дац ца пра вя до мых на ўвесь свет 

мас та коў, якія тут пра ца ва лі.

— Паз ней іх бу дуць лі чыць за сна валь ні ка мі но вых 

кі рун каў у мас тац тве. Ме на ві та тут утва рыў ся ле ген-

дар ны УНО ВІС (сцвяр джаль ні кі но ва га мас тац тва) — 

аван гард нае мас тац кае аб' яд нан не, ство ра нае Ка зі-

мі рам Ма ле ві чам і яго пас ля доў ні ка мі, — пра цяг вае 

су раз моў нік.

Ён ад зна чыў, што на вед валь ні кі пры ем на здзіў ля-

юц ца і та му, што ў бу дын ку ёсць wі-fі. Гэ та да зва ляе 

ад ра зу вы клад ваць фо та і ка мен та рыі на аса біс тых 

ста рон ках у са цы яль ных сет ках. На прык лад, мно гія 

«вы кід ва юць» у су свет нае па ву цін не фо та, ка лі спра-

бу юць са браць фі гур ку ча ла ве ка з брус коў. Гэ тая ідэя 

су час ная, але з'я ві ла ся яна на пад ста ве ра бот Да ві да 

Якер со на.

Па ка заць ары гі на лы? 
Мо жам част ко ва

— Сіс тэ ма рэ гу ля ван ня тэм пе ра тур на-віль гот нас-

на га рэ жы му да зво ліць вы стаў ляць тут тво ры, якія за-

хоў ва юц ца ў най леп шых му зе ях све ту! — ка жа Анд рэй 

Ду хоў ні каў.

Ад па вед ныя пе ра мо вы ўжо вя дуц ца. На жаль, у 

Ві цеб ску ня ма ары гі на лаў ра бот Ша га ла і Ма ле ві ча, 

ін шых іх ка лег. У ша га лаў скім му зеі ёсць толь кі гра-

фі ка Май стра.

Ці ка ва, што ў ад ным з за лаў за ха ва ла ся част ка аў-

тэн тыч на га пар ке ту, а шпа ле ры ад на ві лі па фраг мен це, 

зной дзе ным пад час ра мон ту.

Сён ня му зей ста но віц ца па пу ляр ным мес цам пра-

вя дзен ня роз ных се мі на раў, прэ зен та цый. Усё больш 

ма ла да жо наў пас ля за клю чэн ня шлю бу ад ра зу ад праў-

ля юц ца сю ды.

— Ме на ві та ў нас мож на больш зра зу мець, хто бы-

лі пер ша пра ход цы ў воб лас ці ды зай ну, скульп ту ры, 

ар хі тэк ту ры. Іх на пра цоў кі вы ка рыс тоў ва юц ца і ў наш 

час. Не здар ма, па няц це «Ві цеб ская мас тац кая шко ла» 

ве да юць ва ўсім све це, — за вяр шае эк скур сію Анд рэй 

Ду хоў ні каў.

У на ступ ным го дзе, да рэ чы, 140-га да ві на з дня на-

ра джэн ня Ка зі мі ра Ма ле ві ча. Безумоўна, гэ тую па дзею 

ад свят ку юць і ў Ві цеб ску. Пла ну ец ца, што эпі цэнт рам 

ме ра пры ем стваў ста не му зей гіс то рыі Ві цеб ска га на-

род на га мас тац ка га ву чы лі шча.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ



КРО КІ 
ДА ША ГА ЛА

НЕ ПА КІ ДАЙ ЦЕ... 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ 

ПЕС НІ
Лю боў да сва ёй ра дзі мы мае роз ныя 

пра явы. Мож на ад шу каць яе ў пес-

нях, вер шах, гіс та рыч ных ра ма нах. 

Не здар ма та кой па пу ляр нас цю ка рыс-

та лі ся ў свой час (і сён ня так са ма) тво ры 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. Ён адзін улас най 

лі та ра тур най дзей нас цю абу дзіў лю боў не каль кіх па ка лен-

няў да спад чы ны. Са праўд ная твор часць не страч вае сва ёй 

сі лы і ак ту аль нас ці і сён ня: ка лі маў чаць усе ас тат нія га ла сы, 

мо гуць за га ва рыць му зы. І та ды даў няя за ста я лая не руш 

рас квеч ва ец ца но вы мі фар ба мі. 8 і 9 чэр ве ня ў Ма ла дзеч не 

прой дзе ХVІІІ На цы я наль ны фес ты валь бе ла рус кай пес ні і 

паэ зіі. Ён адзін та кі, скі ра ва ны ме на ві та на род нае сло ва.

Кам па зі цыя 
«Па па раць-квет ка» 

Ула дзі мі ра Жба на ва 
ў Ма ла дзеч не 

ў свой час 
вы клі ка ла 

вя лі кі рэ за нанс.

Дом 
для алі гар ха 

пе ра тва рыў ся 
ў му зей

У му зеі.


