
8 жніўня 2020 г.8

Выпуск № 26 (514)

Су пра цоў ні кі лі та ра тур на га 

му зея Ян кі Ку па лы 

не каль кі ра зоў 

на вед ва лі гра фі ка 

Ва сі ля Ша ран го ві ча, 

каб з яго аса біс тай ка лек цыі 

вы браць уні каль ныя 

ілюст ра цыі да тво раў 

Ку па лы — гра вю ры алоў кам, 

аква рэл лю і гу аш шу, 

якія та ды яшчэ ні ко лі 

ні дзе не вы стаў ля лі ся. 

У вы ні ку ле тась сям нац цаць 

тво раў май стра па поў ні лі 

фонд му зея, а сён ня 

яны прад стаў ле ны 

ў ад мыс ло вай экс па зі цыі — 

6 жніў ня тут ад кры ла ся 

вы ста ва «Вод клік пес няў», 

дзе мож на ўба чыць 

тыя са мыя ада бра ныя 

ары гі наль ныя тво ры 

мас та ка і не каль кі колішніх 

вы дан няў Ку па лы з вы ява мі 

Ва сі ля Ша ран го ві ча.

У му зеі за хоў ва ец ца больш за 

сот ню гра фіч ных ра бот аўтара — 

яго ма люн кі паводле Міц ке ві ча, 

Шаў чэн кі, Пуш кі на ды ін шых. 

Тво ры, прад стаў ле ныя на вы ста-

ве ця пер, — гэ та за ду ма ная даў-

но, а ўва соб ле ная толь кі ў 1990-х 

се рыя не «пра мых» ілюст ра цый, 

а ра бот па ма ты вах тво раў Ку па-

лы. Тут прад стаў ле ны гра вю ры 

да «Кур га на», «Ад веч най пес ні», 

«Бан да роў ны», «Ад пла ты ка хан-

ня», паэ мы «Яна і я», зроб ле ныя ў 

ня звык лай для мас та ка ма не ры.

У экс па зі цыю так са ма ўклю ча-

на вя лі кая лі таг ра фія 1976 го да 

да вер ша і некалі не афі цый на га 

гім на Бе ла ру сі «А хто там ідзе?». 

Яна ўяў ляе са бой у пэў ным сэн се 

трып ціх, дзе ў цэнт ры вы яў ле ны 

бе ла рус кія твор цы — улас на сам 

Ян ка Ку па ла, а так са ма Фран-

цыск Ска ры на, Кас тусь Ка лі ноў скі, 

Якуб Ко лас, Фран ці шак Ба гу шэ-

віч, Ва сіль Ця пін скі, Він цэнт Ду нін-

Марцін кевіч, Мак сім Баг да но віч ды 

ін шыя. Зле ва бач ныя тыя са мыя 

«бе ла ру сы, што на ху дых пля чах 

ня суць сваю крыў ду», а спра ва — 

тыя, хто хо ча «людзь мі звац ца» 

ў воб ра зе ка сі не раў, бо вя до ма, 

што Ку па ла лю біў тэ му паў стан ня 

1863 го да і на ват кан так та ваў з 

ад ным з кі раў ні коў паў стан ня Зыг-

мун там Ча хо ві чам. Да рэ чы, на пе-

ра дзе гра ма ды ў пра вай част цы 

Ва сіль Ша ран го віч вы явіў свай го 

баць ку Пят ра — ка ва ля, які пра-

жыў 95 га доў.

Вя до мы мас так так са ма 

ілюстра ваў кні гі Яку ба Ко ла са, 

Ада ма Міц ке ві ча, Зміт ра ка Бя ду-

лі, Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, Ры-

го ра Ба ра ду лі на, але з Ку па лам 

бы ло звя за на і неш та аса біс тае. 

Сам Ва сіль Ша ран го віч ус па мі наў 

дзя цін ства, ка лі яго ма ці, се дзя-

чы за крос на мі або ка лаў ро там, 

пра сі ла яго, школь ні ка, па чы таць 

Ян ку Ку па лу.

«Лі ры ка Ку па лы зай мае ў твор-

час ці Ва сі ля Ша ран го ві ча ад мет нае 

мес ца — ён пі саў шмат і ілюст ра-

цый, і воб ра заў па ма ты вах тво-

раў паэ та, — ка жа мас тацт ва-

знаў ца і дач ка гра фі ка На тал ля 

ШАРАНГОВІЧ. — Лю боў да паэ зіі 

Ку па лы са праў ды бы ла пры ві та яму 

з дзя цін ства, яго ма ці шмат вер шаў 

чы та ла на па мяць, ён і сам шмат ве-

даў ужо са шко лы. У якас ці дып лом-

най ра бо ты ў тэ ат раль на-мас тац кім 

ін сты ту це Ва сіль Ша ран го віч вы браў 

як раз ілюст ра цыі па ма ты вах лі ры-

кі Ян кі Ку па лы, што ста ла пер шым 

кро кам у спа сці жэн ні твор час ці паэ-

та. Па вод ле тра ды цыі дып лом ныя 

ра бо ты ў тыя ча сы вы стаў ля лі ся ў 

Маск ве, і се рыя ра бот май го баць кі 

бы ла ад зна ча на дып ло мам Ака дэ міі 

мас тац тваў СССР, што па тым ча се 

лі чы ла ся вя лі кай уз на га ро дай для 

ма ла до га твор цы».

Як ад зна чае На тал ля Ша-

ран го віч, тыя ілюст ра цыі апроч 

класічнага ра зу мен ня твор час ці 

Ку па лы ўтрым лі ва юць яр кі фар-

маль ны па ды ход да кам па зі цыі, 

а гра фі ка зна хо дзіц ца на мя жы 

лі на гра вю ры і ксі лаг ра фіі, з'яў ля-

ец ца ад на ча со ва лі рыч най і дра-

ма тыч най. «Ку па ла мог па ка заць 

як уз вы ша насць ра ман тыч ных 

па чуц цяў, так і дра ма тызм, і гэ ты 

дра ма тызм у ілюст ра цы ях Ва сі ля 

Ша ран го ві ча, якія б ра бо ты вы ні 

па гля дзе лі, ёсць заўж ды».

Га лоў нае ж, што вы зна чае 

тво ры ў «Вод клі ку пес няў» — іх 

экс прэ сіў ная сты ліс ты ка: «Хоць 

мас так і ад но сіц ца да кла сі кі бе-

ла рус кай гра фі кі, яшчэ сту дэн там 

ён быў пры хіль ні кам по шу каў экс-

прэ сіў най фар маль най мо вы, якая 

най больш вы яві ла ся ме на ві та ў 

прадстаў ле най се рыі».

Вы ста ва «Вод клік пес няў» бу-

дзе пра ца ваць у лі та ра тур ным му-

зеі Ян кі Ку па лы да 17 ве рас ня.

Са фія ПА ЛЯН СКАЯ.

17 ІМ ГНЕН НЯЎ 
КУ ПА ЛЫ

Пад бор ка ілюст ра цый Васіля Шаранговіча 
прад стаў ле на ў Мін ску

Ні бы та пры ві тан не з 

дзя цін ства: гэ ты ма лю нак 

я ба чы ла ў кніж цы ка зак, 

а той раз гля да ла ў пад лет-

ка вым уз рос це, узру ша ная 

сю жэ там «Дзі ка га па ля ван-

ня ка ра ля Ста ха». Вы стаў-

ка — як улас ная гіс то рыя 

ста лен ня, бо гар та ваць 

свя до масць і ха рак тар нам 

да па ма га лі кні гі. У мно гіх, 

што вы па ла пра чы таць мне 

і якія ха це ла ся чы таць, бы-

лі ілюст ра цыі Ар ле на Каш-

ку рэ ві ча. Гэ та бы лі кні гі 

бела рус кіх пісь мен ні каў, з 

ха рак та рам — і ў сут нас-

ці на пі са на га, і ў вы явах. 

Але ка лі вы бі ра лі пісь мен-

ні ка, імя аў та ра ілюст ра цый 

за ста ва ла ся ні бы та «за 

кад рам», пры тым, што ў 

свя до мас ці ўсё роў на за-

ма цоў ва лі ся ме на ві та яго 

воб ра зы.

Да кан ца жніў ня ў На цыя-

наль ным мас тац кім му зеі 

праходзіць ме ма ры яль ная 

вы стаў ка гра фі кі Ар ле на 

Каш ку рэ ві ча як на го да пры-

га даць тое, што бы ло і для 

нас, і для гэ та га ча ла ве ка 

іс тот ным.

Ле тась ад зна ча ла ся 90-

год дзе мас та ка: экспазіцыя 

бы ла пад рых та ва ная да 

гэ тай да ты, каб па ка заць 

най леп шае, што ство ра на 

аў та рам — афор ты, лі та-

гра фіі, аква рэ лі, жы ва піс ныя 

тво ры. Каш ку рэ віч ва ло даў 

роз ны мі тэх ні ка мі, але, зда-

ец ца, най больш яр кі мі па 

эма цыя  наль ным уз дзе ян ні 

з'яў ля юц ца як раз яго гра-

фіч ныя тво ры.

На род ны мас так Бе ла ру сі 

Ар лен Каш ку рэ віч быў з тых 

твор цаў, што скла лі го нар 

бе ла рус кай шко лы гра фі кі. 

Прый шоў шы ў мас тац тва ў 

пас ля ва ен ны час, ка лі лю дзі 

жы лі з ве рай у но вае жыц цё, 

ён най перш шу каў ве ры ў ча-

ла ве ка. Маг чы ма, спа чат ку 

шу каў у са мім са бе, на мац-

ваў, ні бы та тон кую, але экс-

прэ сіў ную лі нію, якая бу дзе 

вы зна чаць по чырк май стра, 

не зва жа ю чы на пры ня-

тыя «пра віль ныя» па ды хо-

ды. Не здар ма, скон чыў шы 

тэатраль на-мас тац кі ін сты-

тут, ён за ста нец ца там вы-

кла даць — вы ха вае твор цаў, 

якія са мі ста нуць май стра мі з 

ад мет ным по гля дам на мас-

тац тва і на свет.

Улас ны по гляд на свет 

Каш ку рэ віч уклаў у аў тар-

скія се рыі, дзе кож ная з ра-

бот ня се пра пу шча ны праз 

ся бе ад бі так рэ аль нас ці — 

ці не та му яны скі ра ва ныя не 

столь кі на сю жэт, коль кі на 

на строй. На прык лад, серыі 

«Го рад і лю дзі» ці «Май-

стры»: што ні ра бо та — тое 

асоб нае па чуц цё, што ства-

ра ец ца ад мет най экс прэ сі яй 

Каш ку рэ ві ча. Што ні мік ра-

рэ аль насць — тое эмо-

цыя: за хоп ле насць, боль, 

ра дасць, лю боў, страсць. 

У ча ла ве чым све це ён здо-

леў вы хоп лі ваць тое, што 

пе ра тва рае ця лес ных іс тот 

у асоб з ха рак та рам.

На ват у кніж ныя ілюст ра-

цыі ён умуд раў ся ўклад ваць 

улас ны по гляд, што ча сам 

вы клі ка ла здзіў лен не пісь-

мен ні каў. З тым жа Ула дзі мі-

рам Ка рат ке ві чам, як ка лісь-

ці пры зна ваў ся Каш ку рэ віч, 

да во дзі ла ся спра чац ца, каб 

ад стой ваць пра ва на мас-

тац кую праў ду, на тое са мае 

«я так ба чу». Не гіс та рыч ныя 

дэ та лі ці ка ві лі Каш ку рэ ві ча 

як ілюст ра та ра кніг, а са мі 

ге роі, іх псі ха ло гія, боль, ад-

чай і сі ла ха рак та ру.

Вар та па гля дзець на тва-

ры ге ро яў у ілюст ра цы ях 

Каш ку рэ ві ча да кніг Ку па-

лы — мас так час та звяр таў ся 

да яго тво раў. Ілюст ра ва ная 

ім кні га «Тры паэ мы» бы ла 

ад зна ча на ўзна га ро дай дру-

гой сту пе ні на Усе са юз ным 

кон кур се «50 най леп шых 

кніг го да» ў Маск ве ў 1963 

го дзе. Але ка лі па гля дзець 

на ад люс тра ва ныя ў гра фі цы 

воб ра зы ге ро яў па эм «Бан-

да роў на», «Ма гі ла льва» ці 

«Кур ган» — яны па да дуц-

ца зна ёмы мі сучаснікам, бо 

іс ну юць па-за ча сам: усё ж 

мя няц ца мо гуць дэ та лі, ан-

ту раж, але не бе ла рус кі ха-

рак тар. На гэ тай зям лі і сён ня 

жы вуць та кія лю дзі, як муж ны 

гус ляр, што спя ваў праў дзі-

выя пес ні, як пры га жу ня Бан-

да роў на, для якой год насць 

на пер шым мес цы, як Ма шэ-

ка з паэ мы «Ма гі ла льва», 

што вост ра ад чу вае крыў ду, 

але лёг ка пе ра тва ра ец ца ў 

зла чын цу, не са ўла даў шы 

з па чуц ця мі і па ста віў шы ў 

асно ву жыц ця ня на вісць. 

Калі кні гі з гэ ты мі ілюст ра-

цы я мі ўжо ад жы лі сваё, бо 

за чы та ныя не каль кі мі па-

ка лен ня мі, то гра фі ка Каш-

ку рэ ві ча — па-ранейшаму 

жы вая: вы зна чаль ныя ры сы 

на ро да не змя ні лі ся. Мо жа, 

та му ілюст ра цыі з кніг, пра-

чы та ных у школь ныя га ды, 

чап ля юць і ця пер.

Мас так ра біў ілюст ра цыі 

да кніг Бы ка ва, Ада мо ві-

ча, Ка рат ке ві ча, Ша мя кі на. 

Кніж ная гра фі ка Ар ле на 

Каш ку рэ ві ча сён ня — гэ та 

вы дат ны пра вад нік у свет 

бе ла рус кай лі та ра ту ры, 

якая ад люст ра ва ла са мыя 

дра ма тыч ныя мо ман ты гіс-

то рыі на ро да і ска за ла пра 

нас га лоў нае: мы моц ныя. 

Ілюст ра цыя — гэ та скан-

цэнт ра ва ная дум ка, та му на-

ват у ма люн ках, дзе, здаец-

ца, бес пра свет ная цем ра 

(да апо вес цяў Бы ка ва ці 

«Ха тын скай апо вес ці») праз 

цем ру пра ры ва ец ца свят ло. 

У ча ла ве чым све це мас та-

ка ці ка ві ла пры ро да даб ра і 

зла (та му пры цяг ва лі біб лей-

скія сю жэ ты, «Фауст» Гё тэ) 

аль бо ад чай нае жа дан не 

ад стой ваць праў ду, на ват 

ца ной улас на га жыц ця ды 

ў лі хія ча сы вой наў і гіс та-

рыч ных пе ра ло маў, аль бо 

што вы му шае ра біць вы бар 

у адзін ці дру гі бок.

Ка лі трэ ба знай сці су-

па ка ен не і ў скла да ны час 

атры маць ад ка зы, як жыць 

да лей, мы звяр та ем ся да 

ро зу му па пя рэд ні каў. Каб, 

прай шоў шы скрозь эпо хі, 

ча сі ны, пра сто ры, спы ніц-

ца ў тым пунк це, у якім твой 

лёс мо жа атры маць штур-

шок. На шы па пя рэд ні кі са мі 

трап ля лі ў та кія лё са вы зна-

чаль ныя пунк ты і ста на ві лі-

ся на шлях, дзе пе ра ма га ла 

жыц цё. Энер гія жыц ця мо-

жа вы плёск вац ца эпі зо да мі, 

кар цін ка мі, ма люн ка мі, мас-

тац кі мі тво ра мі, але ра зам 

яны скла да юц ца ў бяс кон-

цую гіс то рыю ча ла ве ча га 

све ту. Бо энер гія не зні кае, 

у ёй за хоў ва юц ца ха рак та-

ры лю дзей, якія жы вуць, як 

нам зда ец ца, тут і ця пер, 

але па фак це — бяс кон ца. 

Та му Бе ла русь — з та кі мі 

ха рак та ра мі, як у Каш ку рэ-

ві ча, — не ста ла ле ген дай у 

гіс то рыі. Але яна мо жа быць 

ле ген дар най кра і най, з ха-

рак та рам яе жы ха роў, та му 

што ство ра на дзе ля іх.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

ВОБ РА ЗЫ ЛЕ ГЕН ДЫ
Ве ра ў ча ла ве ка ў гра фі цы Ар ле на Каш ку рэ ві ча

Вы ста ваВы ста ва

У за кры тай пра сто рыУ за кры тай пра сто ры

Ілюстрацыя належыць музею Янкі Купалы.
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