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Гэ та ка лей да скоп — вы зна чыў ён. 
Са праў ды, па доб на. І ка лі толь кі 
трап ля еш на вы ста ву ў Му зей су час-
на га вы яў лен ча га мас тац тва, то ні-
бы та ўцяг ва еш ся ў гуль ню, якую 
аў тар кар цін вя дзе з гле да чом. Імк-
неш ся су ад нес ці тое, што ба чыш, з 
тым, пра што ён мог ду маць.

Ка вал кі ко ле раў — яны ні бы та раз бег-
лі ся ў роз ныя ба кі, ка лі нех та пе ра вяр нуў 
вы яву, па ру шыў шы яе адзін ства. А вось 
яшчэ па ва рот — і ка ва лач кі імк нуц ца да 
су лад дзя, утва ра ю чы ней кую фор му, ад-
мыс ло васць якой пад крэс ле на ко ле ра мі. 
І та кое ад чу ван не, што на стра ка тыя ка-
вал кі мож на рас клас ці ўвесь свет, так-
са ма як і мож на па дзя ліць яго на роз ныя 
плос кас ці, част ка якіх ідзе па ра лель на, 
а част ка пе ра кры жоў ва ец ца ў пра сто-
ры. Са ма пра сто ра сва ёй не аб сяж нас цю 
пра ва куе жа дан не рас клас ці яе на част-
кі — боль шыя і драб ней шыя. Яна пра ва-
куе пры сво іць част кам ней кі ко лер. Яна 
пра ва куе ўяў лен не быць жы вым, пра ца-
ваць са ма стой на, склад ваць і рас клад-

ваць тое, што хтось ці ўжо пад гле дзеў. 
І на ма ля ваў.

Аб стракт ны жы ва піс не но вы — тут 
ня ма ад крыц ця. Але кож ны з мас та коў, 
якія сён ня ства рае ў гэ тым рэ чы шчы, ін-
ды ві ду аль ны ме на ві та ў тым, што ў яго 
сваё аб стракт нае мыс лен не і ін ды ві ду-
аль ная ма не ра яго пра явіць праз ко лер. 
Як у геа мет рыі, дзе ўсё пад улад на пэў-
ным за ко нам і пра ві лам: у мас тац тве яны 
так са ма ёсць.

Што да Вя ча сла ва Іг на цен кі, то ён іх 
за свой ваў у Бе ла рус кім дзяр жаў ным тэ-
ат раль на-мас тац кім ін сты ту це (як та ды 
на зы ва ла ся гэ тая на ву чаль ная ўста но ва), 
скон чыў ад дзя лен не ма ну мен таль на-дэ-
ка ра тыў на га мас тац тва ў 1983 го дзе. Але 

так ста ла ся, што вы ха ва нец бе ла рус кай 
мас тац кай шко лы ро дам з Го мель шчы ны 
жы ве ў Мал до ве. Але су вя зяў з ра дзі май 
не губ ляе, пра што свед чыць і вы ста ва, 
на якой раз мяс ці лі ся 56 яго ра бот. Гэ та 
ні бы та твор чая спра ва зда ча пе рад зем-
ля ка мі за не каль кі дзе ся ці год дзяў. Але ж 
бы лі і важ кія, вель мі ад мет ныя пе ра мо гі, 
пра якія мы мо жам ве даць і га на рыц ца: 
на прык лад, пер шае мес ца ў раз дзе ле 
«гра фі ка» на Між на род най вы ста ве ў 
Та рон та ў 1994 го дзе. З та го ча су Вя ча-
слаў Іг на цен ка меў больш за 30 вы стаў 
(у Бе ла ру сі, Мал до ве, Укра і не). Пра цы 
мас та ка ёсць у ка лек цы ях му зе яў гэ тых 
кра ін, і ў пры ват ных ка лек цы ях шмат якіх 
ін шых кра ін. Пры ем на, што і ў Бе ла ру сі 
яны ёсць: у На цы я наль ным мас тац кім му-
зеі і На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі.

І мож на зра зу мець, ча му та кая твор-
часць пры ваб лі вае. У аб стракт ным 
мас тац тве ёсць сва бо да — не толь кі 
для мас та ка, які ад люст роў вае та кім 
чы нам ад но сі ны ў скла да ным су све-
це, што, ня гле дзя чы на бур нае раз віц-
цё на ву кі, за ста ец ца ўсё ж та ям ні чым, 

та му што ёсць тут мес ца дум кам пра 
скрыў ле насць пра сто ры, пра но ры ў ча-
се, па якіх мож на здзяйс няць ванд роў кі 
ў не вя до мае. Аб стракт нае мас тац тва, 
па сут нас ці, пра па ноў вае та кую ванд-
роў ку, толь кі не ад ры ва ю чы ся ад зям-
лі. Та му ў аб стракт ным мас тац тве ёсць 
сва бо да для гле да ча, свя до масць яко га 
не стрым лі ва ец ца кан крэт ным воб ра зам 
ці фор май і на кі роў ва ец ца на жа дан не 
спа сціг нуць та ям ні цу, якую пра па на ваў 
мас так. Ён пра па на ваў — але пра цу ем 
мы, ка лі ка ва лач кі ко ле раў па чы на ем ба-
чыць у адзін стве, ра зу ме ю чы, што ў ім 
ёсць пэў ная гар мо нія.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

«Вя лі кае мас тац тва ар ты ле рыі» Ка зі мі ра Се мя но ві ча, 
па доб на, бы ло вель мі за па тра ба ва най кні гай. На роз ных 
мо вах све ту вы да ва лі яе! Аў тар, ві даць, зра біў на той 
час вель мі ак ту аль ную, на ва тар скую пра цу, здзейс ніў 
са праўд ны на ву ко вы пра рыў. Яго трак тат, упер шы ню 
вы да дзе ны на ла ты ні ў 1650 го дзе ў Амстэр да ме, фак-
тыч на стаў пад руч ні кам па ар ты ле рыі. Але ў на шай кра-
і не не бы ло ні вод на га асоб ні ка вы дан ня XVІІ ста год дзя. 
Да мі ну ла га го да. А ле тась ад быў ся пра рыў: вы дан ні 
трак та та на ла цін скай (1650 го да) і на фран цуз скай 
(1651 го да) мо вах атры ма ла На цы я наль ная біб лі я тэ ка 
Бе ла ру сі дзя ку ю чы пад трым цы ААТ «БПС-Сбер бан ка». 
І сё ле та Бе ла русь зай ме ла трэ цюю кні гу, якая бы ла 
вы да дзе на ў 1676 го дзе ў Франк фур це-на-Май не. Пе-
ра клад зроб ле ны То ма сам Бэ рэ нам, а ўступ нае сло ва 
на пі саў Да ні эль Эр ліх. Атры маць гэ тую кні гу ўда ло ся 
дзя ку ю чы спон са рам з «Бе лАВМ», якія пе рад алі яе ў 
па да ру нак біб лі я тэ цы.

Каш тоў ныя на быт кі На цы я наль най біб лі я тэ кі — гэ та 
на быт кі для нас усіх. Маг чы масць усвя до міць, як вы-
хад цы з на шых зем ляў уплы ва лі на раз віц цё су свет най 
на ву ко вай дум кі. Маг чы масць зра зу мець: кож ны на род 
на ра джае ге ні яў, пра якіх по тым ства ра юц ца ле ген ды. 

Ле ген дар ны мі ста но вяц ца іх пра цы, якія вя рэ дзі лі ро зу-
мы ў свой час — не здар ма ж кні гі Се мя но ві ча вы да ва-
лі ся па ўсёй Еў ро пе.

Ві даць, усім ха це ла ся ма рыць пра но выя га ры зон ты, 
за ва ёў ваць пра сто ры і ад чу ваць ся бе гас па да ра мі све-
ту: ці не да гэ та га пры вя ло ча ла вец тва бур нае раз віц цё 
кас ма на ўты кі?

Пры чым тут XVІІ ста год дзе, — мо гуць спы таць тыя, 
хто са школь ных га доў ура жа ны ад крыц ця мі Цы ял-
коў ска га. Усё прос та: ён са сва і мі ма ра мі-тэ о ры я мі 
быў, на пэў на, ге ні яль ным, але не пер шым, хто сва і мі 
на ву ко вы мі да сле да ван ня мі па чаў ства раць пад му рак 
кас міч най бу ду чы ні ча ла вец тва. Ка зі мір Се мя но віч, які 
па хо дзіў з Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га і на зы ваў ся бе 
шлях ці цам-ліц ві нам, лі чыц ца ад ным з за сна валь ні каў 
су свет най ра кет най ба ліс ты кі і кас ма на ўты кі. Ён жа 
фак тыч на акрэс ліў маг чы масць з'яў лен ня шмат сту-
пен ча тай ра ке ты, пры ду маў па дзя ляць па лі ва на ад-
се кі. Аме ры кан скае кас міч нае аген цва НА СА лі чыць 
Ка зі мі ра Се мя но ві ча за сна валь ні кам усёй ра кет най 
тэх ні кі. Яго рас пра цоў ка трох ву голь на га кры ла да-
гэ туль вы ка рыс тоў ва ец ца ў бу даў ніц тве кас міч ных 
апа ра таў.

Праў да, за апош нія ста год дзі імя Се мя но ві ча 
амаль знік ла са свя до мас ці лю дзей у на шай ай чы-
не — бы лі ін шыя ге роі і вы на ход ні кі, пра якіх шмат 
пі са лі і рас па вя да лі. Пра тое, што бы ла пра ца шлях-
ці ца ро дам з Дуб роў на, што на Ві цеб шчы не, ве да лі 
больш спе цы я ліс ты. Асоба ад ра джэн ска га скла ду, 
Се мя но віч быў вель мі аду ка ва ным ча ла ве кам у свой 
час, ва ло даў роз ны мі мас тацт ва мі — як тэх ніч ны мі, 
так і пры го жы мі. Фак тыч на, гэ та наш Ле а нар да. І 
як у Ле а нар да, у яго гіс то рыі ёсць свая та ям ні ца. 
Заў час ная і не ча ка ная смерць Ка зі мі ра Се мя но ві ча 
за ста ец ца та ям ні чай: ці то не бяс печ ныя до сле ды 
рап тоў на па да рва лі зда роўе, ці то зайз дрос ні кі, ці то 
над та сме ла ён вы ву чаў Су свет і нех та яго ў гэ тым 
спы ніў. Але за ста ец ца яшчэ і за гад ка дру го га то ма 
гэ тай «пра рыў ной» пра цы, дзе аў тар ні бы та вы най-
шаў, як удас ка на ліць зброю. І ка лі не дзе ёсць ру ка піс 
(а нам жа вя до ма, што яны не га раць!), то за ста ец ца 
ма рыць пра збег аб ста він, пры якім мо гуць сыс ці ся 
зор кі і знай сці ся ме цэ на ты на на ступ нае вяр тан не 
на ву ко вых прац Се мя но ві ча.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК
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Сяр гей ду маў, ду маў і не мог вы-
ра шыць, што ра біць. Пе рад ім 
паў злі аб ло кі, ухут ва ю чы сва-

ім пу хам вяр шы ні гор. Плы лі, плы лі, 
ледзь не да ты ка ю чы ся сал дац кай ка-
зар мы і не фар ба ва ных, збу да ва ных 
яшчэ пас ля вай ны, шчы та вых афі цэр-
скіх до мі каў. У край нім зле ва, ля са-
май цяс ні ны, жы лі яны з жон каю. Га ля 
за раз бы ла ў до ме. Яна тры дні ўжо не 
вы хо дзі ла на ву лі цу. Ба я ла ся...

Сяр гей з ма лых га доў ма рыў стаць 
афі цэ рам. Лёт чы кам, бо по бач з іх няй 
вёс кай быў ва ен ны аэ ра дром. Удзень 
і ўна чы над ха тай раў лі са ма лё ты. У 
лёт чы каў бы ла пры го жая фор ма. Ва 
ўсіх ску ра ныя ка рыч не выя курт кі. Зі-
мой — унты, а не ва лён кі, як у вяс-
коў цаў. Су сед Ге надзь, які пра ца ваў 
ка ча га рам у ста лоў цы на аэ ра дро ме, 
рас каз ваў, што і хар ча ва лі ся лёт чы кі 
ба га та. Кож ны дзень на ста ле бы лі 
ша ка лад, роз ныя со кі.

У лёт чы кі Сяр гей не тра піў па зда-
роўі, пай шоў у ар мію. На дру гім го дзе 
служ бы яму пра па на ва лі ву чыц ца на 
кур сах ма лод шых лей тэ нан таў. Ці, як 
іх на зы ва лі, мік ра ма ё раў. У ма ё ра вя-
лі кая зор ка на па го не, а ў ма лод ша га 
лей тэ нан та — ма лая. У перс пек ты ве 
мож на бы ло здаць эк за ме ны экс тэр-
нам за ву чы лі шча, атры маць зван не 
лей тэ нан та і — пай шоў да лей, да лей. 
У су се да сын ця пер пад пал коў нік, а 
быў мік ра ма ё рам.

Сяр гей па спя хо ва скон чыў кур сы, і 
яго пры зна чы лі ў ва ен на-бу даў ні чы ба-

таль ён на па са ду на мес ні ка ка ман дзі-
ра ро ты па па лі тыч най ра бо це. Атры-
маў шы дзе сяць дзён ад па чын ку, ён за 
гэ ты час ажа ніў ся з Га ляй, свет ла ва-
ло сай і бла кіт на во кай дач кой су се дзяў. 
З ёй Сяр гей сяб ра ваў яшчэ са шко лы. 
Яна ву чы ла ся на два кла сы ні жэй.

Га ля бы ла строй ная і вы со кая. Рос-
там амаль як Сяр гей. А ён быў та кі ж 
бя ля вы. Толь кі во чы зя лё ныя, бы вес-
на вое ліс це. На вя сел лі ўсе гос ці бы лі 
ад на душ ныя: ад мет ная па ра.

Ро та ста я ла вы со ка ў га рах. Ім 
з Га ляй тут спяр ша не вель мі 
спа да ба ла ся. Пры ро да бы ла зу-

сім не па доб ная на бе ла рус кую. З усіх 
ба коў го ры. Толь кі ў цяс ні не, аба пал 
ледзь пры кмет на га ру чая, які вяс ной 
пе ра тва раў ся ў імк лі вую паў на вод ную 
ра ку, рас лі рэд кі ля сок і ка лю чыя кус-
ты з бла кіт ны мі яга да мі. Бяз лі тас на 
сма лі ла сон ца, а з ве ча ра і да ра ні цы 
дзьмуў з бо ку Тур цыі жорст кі, ха лод-
ны ве цер.

Сяр гей быў са мы ма ла ды з афі цэ-
раў, ра вес нік мно гім сал да там. Ка лі 
б не кур сы, ён яшчэ да служ ваў бы 
свой тэр мін. Але на пля чах у яго ўжо 
бы лі афі цэр скія па го ны, якія на да ва лі 
ўпэў не нас ці і год нас ці.

З ка ман дзі рам ро ты ка пі та нам 
Мар ці ро са вым, сі вым, лы са ва тым 
дзядзь кам, скла лі ся ні бы та ня кеп скія 
ад но сі ны. Ён, зда ец ца, ні ко лі не па вы-
шаў го лас і час та, у пры сут нас ці ін шых 
афі цэ раў, хва ліў Сяр гея. Яны з Га ляй 
не каль кі ра зоў за пра ша лі Мар ці ро са-

ва ў гос ці. Кож ны раз ка пі тан прос та 
за сы паў ма ла дую жан чы ну кам плі-
мен та мі. Маў ляў, та кой пры га жу ні ня-
ма больш на све це; ён зайз дрос ціць 
Сяр гею, яко му па шчас ці ла з жон кай.

У ро це, у асноў ным, слу жы лі вы хад-
цы з Каў ка за і Ся рэд няй Азіі. Сяр гей 
не ад ной чы за ўва жаў, з якім на хаб-
ствам яны раз гляд ва лі яго ную жон ку. 
Та ды яму ха це ла ся ка му-не будзь з іх 
на біць мор ду. На ват абяз ве чыць. Ад-
нак па сту по ва Сяр гей звык ся з тым, 
што жон ка па ста ян на ў цэнт ры ўва гі, 
на ват ні бы та пе ра стаў за ўва жаць бес-
са ром ныя по зір кі сва іх пад на ча ле ных.

Га ля без му жа ні ку ды не ха дзі ла, 
хі ба акра мя толь кі да су се дзяў, тры-

ма ла ся ха ты. Ка неч не, бы ло сум на ва-
та, але яна не пры вык ла да га рад скіх 
вы год. Умо вы жыц ця бы лі на кшталт 
вяс ко вых. Знай шла са бе за ня так: кар-
мі ла ку рэй, да гля да ла ага ро дзік, які 
яны раз бі лі за до мам.

Не як Сяр гея па клі каў да ся бе ка-
пі тан Мар ці ро саў. Ён ста яў на 
ган ку і раз маў ляў з не зна ё мым 

муж чы нам у цы віль ным. Га вор ка іш ла 
на мяс цо вай мо ве. Ві даць, яны спра-
ча лі ся. На рэш це, Мар ці ро саў з муж-
чы нам па ціс ну лі адзін ад на му ру кі.

Сяр гей ча каў, на зі ра ю чы, як сал да-
ты гру зяц ца ў аў та ма біль. Міль гну ла 
дум ка: ку ды? На раз вод зе ні хто ні чо га 
не ка заў.

— Зна чыць так, Су ржын скі. Слу хай 
за гад. Па е дзеш стар шым ка ман ды, — 
ка пі тан пра вёў ру кой па лы сі не, ні бы 
пры гладж ва ю чы не іс ну ю чыя ва ла сы, 
па ка заў на муж чы ну. — Што ра біць, 
Гам лет та бе ска жа. Зра зу меў?..

Як не зра зу мець. За гад на чаль ні ка 
— за кон для пад на ча ле на га.

Праз га дзі ну яны спы ні лі ся на 
ўскраі вёс кі ля глу хой сця ны, за якой 
уз вы ша ла ся не каль кі бу ды нін. Амаль 
уся тэ ры то рыя бы ла за ва ле на бяр вё-
на мі. У бу ды ні нах гу дзе лі ма шы ны. 
Гэ та быў вя ліз ны тар так. Тут пі ла ва лі 
дош кі, якія ад ра зу за бі ра лі гру за ві кі з 
гра ма дзян скі мі ну ма ра мі.

З гэ та га дня ў Сяр гея па ча ла ся 
служ ба на тар та ку. Сал да ты ця-
га лі бяр вен не, гру зі лі дош кі, а 

ён, ні бы на зі раль нік, ха дзіў па тэ ры-
то рыі і са чыў, каб пад на ча ле ныя не 
гуль та я ва лі.

Абед пры во зіў сам ка пі тан Мар-
ці ро саў. Заў сё ды за хо дзіў у ка бі нет 
Гам ле та, які быў фак тыч на гас па да-

ром тар та ка, хоць той лі чыў ся ма ё-
мас цю прам кам бі на та, і ся дзеў, па-
куль не скон чыц ца абед. І так кож ны 
дзень...

Яны вы яз джа лі ад ра зу пас ля сне-
дан ня, а вяр та лі ся ў ро ту ў по цем ках. 
Пра ца ва лі па два нац цаць-ча тыр нац-
цаць га дзін. Пе ра ку раў амаль не бы-
ло. Гам лет бе гаў па тар та ку, ла яў ся 
і па тра ба ваў лепш пра ца ваць. Пад 
ка нец зме ны сал да ты ледзь ця га лі 
но гі. Сяр гей фі зіч на ні бы та ні чо га і 
не ра біў, але так са ма стам ляў ся. Дый 
ужо аб рыд ла гэ тая апе ра цыя, як на-
зы ваў Мар ці ро саў пра цу сал дат на 
тар та ку.

У чар го вы раз яны вяр ну лі ся ў ро ту 
амаль у адзі нац цаць га дзін. Сяр гей 
па ды шоў да до му і здзі віў ся: лям пач кі 
га рэ лі ва ўсіх па ко ях. Звы чай на, ча-
ка ю чы яго, Га ля за паль ва ла свят ло 
толь кі на кух ні аль бо ў гас ці най. Ён 
толь кі пе ра сту піў па рог, як жон ка з 
пла чам кі ну ла ся на шыю.

— Па еха лі ад сюль... Я ця бе пра шу, 

па еха лі ад сюль, — ад яе слёз у Сяр гея 
на гру дзях ста ла мок рай ка шу ля.

— Што зда ры ла ся?
— Ні чо га... Па еха лі ад сюль. Мне 

сум на, страш на. Я ха чу да моў, у вёс-
ку... — Яе це ла аж но ка ла ці ла ся ад 
пла чу.

— Што зда ры ла ся? — Сяр гей ад-
хі ліў ад ся бе жон ку і піль на па гля дзеў 
ёй у во чы. Што та кое, якая пры чы на 
гэт ка га яе на строю? Ад чуў, як у ду шы 
за ва ру шыў ся не спа кой. Яшчэ ў ня дзе-
лю яны з Га ляй гу ля лі за тэ ры то ры яй 
ро ты, спус ка лі ся ў цяс ні ну, дзе на бра лі 
з кры ні цы мі не раль най ва ды. Ім бы ло 
ве се ла, і жон ка ка за ла, што ёй па да-
ба юц ца ўжо гэ тыя мяс ці ны. У іх свая, 

асаб лі вая, пры га жосць. Ка лі за хо дзіць 
сон ца, го ры на бы ва юць цу доў ныя, не-
звы чай ныя ко ле ры, якія яна ба чы ла 
на ма люн ках Рэ ры ха ў ча со пі се «Ага-
нёк». Зда ва ла ся, та кіх не бы вае.

Што зда ры ла ся? Што? І Га ля пры-
зна ла ся. Ужо дру гі дзень сал да ты, 
адзін з іх Ахме даў, спра ба ва лі за лез ці 
ў дом. Яна за чы ня ла ся на за мок, ха ва-
ла ся. Яны ж сту ка лі ў вок ны, га ва ры лі 
роз ныя не пры стой ныя сло вы. Па скар-
дзі ла ся Мар ці ро са ву, але той толь кі 
смя яў ся і ска заў, што як-не будзь за-
гля не да яе. Яна ба іц ца вы хо дзіць з 
до му...

Сяр гей слу хаў жон ку, і, зда ва ла-
ся, трым це ла кож ная кле тач ка 
яго на га це ла. Ён не мог ес ці, не 

ха па ла па вет ра, бы ло душ на і ха це ла-
ся ад на го: біць, ду шыць Ахме да ва, а 
з ім і Мар ці ро са ва. Ён зда га даў ся, хто 
быў з Ахме да вым. Яго трое зем ля коў. 
Ва ўсіх за пля чы ма ту рэм ныя тэр мі ны. 
Яны заўж ды бы лі ра зам, зграя. Іх ба я-
лі ся, та му што ў лю бы мо мант па чы на-

лі бой ку. Лю бім чы кі Мар ці ро са ва.
Сва ла та, пос кудзь... Ён не да руе 

ім гэ та га, не да руе! Ад нак што мож-
на зра біць? Як аба ра ніць Га лю? Ці ён 
— не муж чы на, не афі цэр? На мпа літ 
ро ты. Ду ма юць, ім усё да зво ле на. Ка лі 
ма лод шы лей тэ нант, дык ні ку ды не 
вар ты. Мік ра ма ёр... Па гля дзім, па гля-
дзім... Да ве да е це ся, хто та кі Сяр гей 
Су ржын скі. Ні ся бе, ні жон ку не дасць 
у крыў ду... Толь кі вось на вош та пры-
вёз сю ды жон ку? Лепш хай бы ла б 
па куль у вёс цы...

У абед ён спы ніў Мар ці ро са ва. Той 
як раз вы ска чыў з ма шы ны і бег у кан-
то ру тар та ка.

— Што та бе? — у ка пі та на быў кеп-
скі на строй. Мар ці ро саў гуч на ла яў ся. 
Ва ла сы на га ла ве бы лі ўскал ма ча ны, 
ад яго пах ла мяс цо вай га рэл кай — 
ча чай.

— Доў га мы яшчэ тут бу дзем? — 
хва лю ю чы ся спы таў Сяр гей.

— Столь кі, коль кі трэ ба, — вы гук-
нуў Мар ці ро саў. — Та бе што?

— Мы — ва ен ныя, а не груз чы кі на 
тар та ку. Не па раб кі ў Гам ле та.

— Што? — у Мар ці ро са ва ад здзіў-
лен ня вы цяг нуў ся твар.

— Мы — ва ен ныя, а не груз чы кі 
на тар та ку, — паў та рыў Сяр гей. — Я 
вы му ша ны на пі саць ра парт у па літ ад-
дзел, што вы вы ка рыс тоў ва е це сал-
дат як сваю ра бо чую сі лу.

— Што? — вы плю нуў цы га рэ ту 
Мар ці ро саў. — Ты... Ты... Ша кал! Я 
ця бе... Што та бе трэ ба?.. — ён рап там 
вы цяг нуў з кі шэ ні па чак гро шай: — На, 
на, на, за крый свой рот. У ця бе пры-
го жая жон ка, па ду май...

Сяр гей ад хіс нуў ся ад Мар ці ро са ва, 
гро шай не ўзяў і пай шоў да сал дат, 
чу ю чы зза ду ма цю кі ка пі та на.

Мі нуў ты дзень. Ка ман дзір ро-
ты больш не па сы лаў Сяр гея 
стар шым на тар так. Між імі 

ні бы вы рас ла сця на. Мар ці ро саў за 
гэ ты час ні ра зу не за га ва рыў са сва-
ім на мпа лі там і не ві таў ся з ім. Тры-
вож нае на пру жан не, зда ец ца, ві се ла 
ў па вет ры.

Уве ча ры Сяр гей з жон каю, не ўклю-
ча ю чы свят ла, ся дзе лі ў гас ці най і ду-
ма лі, што ра біць, як жыць да лей. І не 
зна хо дзі лі вый сця. Служ бу не кі неш, 
не ўця чэш у вёс ку. Па ві нен вы кон ваць 
за га ды ка ман дзі ра ро ты. Дзе той па-

літ ад дзел? Да лё ка. У ка го шу каць 
пад трым кі? Не вя до ма. Атрым лі ва ла-
ся, што за гна ны ў ку ток...

За акном ужо бы ла ноч. Яны га ва-
ры лі, га ва ры лі... Га ля на рэш це за сну ла, 
а яго сон усё не браў. Бы ло страш на. У 
га ла ве мі ту сі лі ся роз ныя не пры ем ныя 
дум кі. Ён ужо шка да ваў, што па чаў тую 
раз мо ву на тар та ку. Але ж, але ж... 
Ка лі са мо хаць па ча лі за плюшч вац ца 
во чы, Сяр гей па чуў ад акна ляз гат, 
по тым дзынк ну ла раз бі тае шкло. Пра-
чну ла ся Га ля, за шап та ла:

— Што гэ та, што?
Ён, су па кой ва ю чы жон ку, пры крыў 

ёй на хві лі ну ру кою рот і споўз з ка на-
пы на пад ло гу. Су мнен ня не бы ло: у 
ква тэ ру нех та лез. Ад акна бы лі чу-
ваць пры глу ша ныя га ла сы.

Сяр гей па ва ру шыў ся і ба лю ча вы-
цяў ся паль цам пра вай на гі аб неш та 
ха лод нае і ме та ліч нае. Ад ра зу ўспом-
ніў: тру ба, якую пры цяг нуў да моў, каб 
змай стра ваць са бе тур нік. Яна тоў-
стая, ір жа вая, ка ля двух мет раў. Яшчэ 
па за ўчо ра жон ка сва ры ла ся, што ха ту 
ў смет нік пе ра тва рыў.

Дры жу чы ад стра ху, ён сціс нуў у ру-
цэ тру бу і, як толь кі пер шы зло дзей пе-
ра лез це раз пад акон нік у па кой, уда рыў 
яго. Па чуў ся дзі кі, не ча ла ве чы крык. 
Сяр гей па спеў за ча піць тру бой і дру го га 
зло дзея, але той вы ска чыў з акна.

Жон ка ўклю чы ла свят ло, і яны ўба-
чы лі Ахме да ва, які, за лі ты кры вёй, ля-
жаў на пад ло зе. Скры го чу чы зу ба мі 
ад бо лю і ма цю ка ю чы ся, ён пад ня ўся 
і па куль гаў з до му.

— Мы ця бе і тваю жон ку... — Ахме-
даў зра біў вы раз ны жэст ру кою.

Ён не за трым лі ваў сал да та. Толь кі 
вый шаў на га нак і на зі раў, як, цяг ну чы 
па ра не ную на гу, Ахме даў су не цца да 
ка зар мы. Страх, які не па кі даў апош нім 
ча сам ні ўдзень, ні ўна чы, знік. Сяр гей 
ця пер ні ко га не ба яў ся: ні сал дат, ні ка-
ман дзі ра ро ты, ні бы лых кры мі наль ні-
каў. Ад чуў ся бе муж чы нам, які здоль ны 
даць зда чы, аба ра ніць ся бе і жон ку.

На заўт ра дзя жур ны па ро це па клі-
каў Сяр гея ў кан цы ля рыю да Мар ці-
ро са ва. Ка пі тан, не гле дзя чы на яго, 
моўч кі па клаў пе рад ім па пе ру. Гэ та 
быў за гад ка ман дзі ра ба таль ё на аб 
пе ра вод зе ма лод ша га лей тэ нан та Су-
ржын ска га на чаль ні кам асоб на га па-
ста, які зна хо дзіў ся да лё ка ў га рах...

На пра ця гу ме ся ца ў На цы я наль-
ным мас тац кім му зеі мож на стаць 
удзель ні кам не каль кіх роз ных юбі-
ле яў: з 26 лі пе ня па 26 жніў ня тут 
на ла джа на вы ста ва «З мі ну ла га ў 
бу ду чы ню». Экс па зі цыя скла дзе-
на з жы ва піс ных, гра фіч ных ра-
бот і скульп тур твор цаў-юбі ля-
раў. Са мым ма ла дым з іх — 70, 
75. Па тра ды цыі, яны са сва і мі 
бліз кі мі паў дзель ні ча юць у ад-
крыц ці вы ста вы.

— Уво гу ле, экс па зі цыя прад-
стаў ляе ра бо ты мас та коў, юбі леі 
якіх — ад 70-год дзя да 130-год-
дзя — мы сё ле та ад зна ча ем, — 
сфар му ля ва ла сут насць вы ста вы 
яе ку ра тар Ва лян ці на Вай ца хоў-
ская. — Юбі лей заў сё ды доб рая 
на го да ад крыць для шы ро ка га ко ла пуб лі кі 
най больш ці ка выя тво ры мас та коў мі ну ла га і гэ-
та га ста год дзя. Та кія вы ста вы мы прак ты ку ем з 
2008 го да, і яны ста лі ад мет най з'я вай у на шым 
куль тур ным жыц ці. «Ка лек тыў ны» юбі лей — гэ та 
да во лі ўмоў ная кан цэп цыя для экс па зі цыі. Але з 
пер шай жа вы ста вы ста ла зра зу ме ла, што гэ та 
вель мі ці ка ва, ка лі по бач вы стаў ля юц ца роз ныя 
мас та кі, якія пра ца ва лі ў адзін і той жа час, але, на-
прык лад, ву чы лі ся ў роз ных мес цах. Ці, на ад ва рот, 
ву чы лі ся ў Мін ску ці Ві цеб ску, а по тым апы ну лі ся 
за ме жа мі Бе ла ру сі.

Экс па зі цыя дае маг чы масць уба чыць не ча ка ныя 
мас тац кія вы каз ван ні, га ла ва круж ныя па ра ле лі, 
гэ та вель мі за хап ляль на! Вя до ма, у пер шую чар-
гу гэ та ці ка ва для тых, хто хо ча чы таць та кія па-
ве дам лен ні, сіг на лы, хо ча 
па чуць мас та ка, яго твор-
чы ма на лог, да ве дац ца пра 
яго ра зу мен не пры га жос-
ці, ад крыць для ся бе неш-
та но вае аб ча се, су све це, 
гіс то рыі.

Та кія вы ста вы — гур-
ман скія, яны для ама та раў, 
для здоль ных зра зу мець, 
што тво ры, прад стаў ле ныя 
да іх ува гі, — гэ та ле та піс 
жыц ця гра мад ства, дзяр-
жа вы, куль ту ры. І не толь кі бе ла рус кай. Бо мас та кі, 
аб' яд на ныя экс па зі цы яй, ву чы лі ся за ме жа мі Бе ла-
ру сі, з'яз джа лі, пра ца ва лі ў роз ных кут ках све ту, 
вяр та лі ся да до му з но вым твор чым ба га жом.

Не ка то рыя, як Вяч ка Це леш, жы вуць сён ня не 
ў Бе ла ру сі. Але і ў Лат віі, ку ды яго за кі нуў лёс, ён 
за ста ец ца шчы рым бе ла ру сам, ак тыў ным дзея-
чам бе ла рус кай су пол кі, уз на чаль вае аб' яд нан не 
бе ла рус кіх мас та коў Пры бал ты кі «Маю го нар». На 
вы ста ве дзве яго ра бо ты. Гэ та вель мі сціп ла. Але 
ад ной з умоў экс па зі цыі бы ло прад стаў лен не тво-
раў пра пар цы я наль на той коль кас ці, што за хоў ва-
ец ца ў фон дах му зея. У не ка то рых вы пад ках та кая 
аб ме жа ва насць вель мі трап ная: тры кар ці ны — тры 
твор чыя пе ры я ды. Так атры ма ла ся ў вы пад ку з ра-
бо та мі Аляк санд ра Кі шчан кі, Ва сі ля Су ма ра ва.

А з Іва нам Ахрэм чы кам уво гу ле ці ка вая сі ту а-
цыя: гэ та та кая мі ні-вы ста ва ўся го яго на га твор ча га 
шля ху. Вось, на прык лад, края від з акна май стэр ні. 
Яна бы ла на ву лі цы Свярд ло ва, за Тэх на ла гіч ным 
ін сты ту там. Ра бо та ся рэ дзі ны мі ну ла га ста год дзя: 
на па лат не за стаў ся Мінск, яко га ўжо ня ма, з пры-

ват ны мі да ма мі ў цэнт ры 
ста лі цы, кус та мі бэ зу і ажын, яб лы ня мі.

Ахрэм чык уво гу ле мно га пі саў бэз, толь кі ў нас 
у фон дах ча ты ры ра бо ты, і ўсе яны роз ныя. Гэ тая 
на пі са на ў чэр ве ні 1953-га, рэ ак цыя на но вы, больш 
сва бод ны час: ты ран па мёр у са ка ві ку. Па жы ва-
пі се мож на ба чыць зме ны ў гра мад скім і твор чым 
на строі: з 1948-га па 1953-ці на кар ці нах мас та коў 
— ле дзя ная пус тэ ча. А як толь кі дых ну ла сва бо дай 
— на па лот нах сон ца, па вет ра, жыц цё!

На кар ці не Іва на Ахрэм чы ка, што экс па ну ец ца, 
бэз ад но толь кі не пах не, ён бу яе. Ві даць, што са-
цы яль на ан га жа ва ны мас так, які пі саў стры ма ныя 
парт рэ ты, браў ся за гра мад ска знач ныя тэ мы, на 
пей за жах прос та «ад па чы ваў»!

Пры зна ём стве з экс па зі цы яй трэ ба быць 
уваж лі вым, каб не пра пус ціць ра бо ты Льва Зе ві на 
(110 га доў з дня на ра джэн ня). Яны не на сце нах, 

а пад шклом у спе цы яль-
ных праз рыс тых ку бах. Гэ-
ты мас так — ву чань Юрыя 
Пэ на, Мар ка Ша га ла ды Ка-
зі мі ра Ма ле ві ча. З Бе ла ру сі 
ён з'е хаў у Маск ву, а ў 1942 
го дзе за гі нуў на вай не.

На са мой спра ве, вы-
ста ва «З мі ну ла га ў бу ду-
чы ню» за ці ка віць не толь кі 
глы бо кіх знаў цаў мас тац-
тва. Ду маю, эма цы я наль-
ны ўздым ча кае кож на га, 

хто ў гэ тыя дні за зір не на экс па зі цыю юбі ля раў. 
Вось, на прык лад, «Ін дуст ры яль ны пей заж» Ва сі ля 
Су ма ра ва (1969). Ля гэ тай кар ці ны ёсць пад ста ва 
за тры мац ца: яна і па кам па зі цыі, і па ка ла рыс ты цы, 
і па на строі ад сы лае гле да ча да се за наў скіх ра бот 
па чат ку мі ну ла га ста год дзя. Але гэ та і пей заж не 
фран цуз скі, і мас так цал кам наш, бе ла рус кі, на ват 
жыў ён у Мін ску на ву лі цы Бе ла рус кай — праў да, 
па гэ тым ад ра се за раз ста іць ін шы дом.

Уво гу ле, ар га ні за та ры юбі лей ных вы стаў лі-
чаць, што, ня гле дзя чы на не па збеж на раз на род ны 
склад іх удзель ні каў, та кія экс па зі цыі ства ра юць 
маг чы масць па ка заць твор чы парт рэт мас тац ка га 
па ка лен ня. Гэ та ад мыс ло вая ма за і ка з ін ды ві ду-
аль ных мас тац кіх рыс, тэн дэн цый ча су, лё саў і 
не паў тор на га ўспры ман ня твор ца мі рэ аль нас ці. 
А для нас — гас цей гэ та га не звы чай на га мас тац-
ка га юбі лей на га ба лю — ад кры ва ец ца маг чы масць 
на стро іц ца на хва лю ча су, зра біць свае ўлас ныя 
эс тэц кія зна ход кі і ад крыц ці.

Ла ры са РАКОЎСКАЯ

�

У час іс на ван ня СССР бе ла рус кім юна кам дзе 
толь кі ні да во дзі ла ся пра хо дзіць тэр мі но вую 
служ бу (я, на прык лад, пас ля мін скай ву чэб кі 
на паў та ра го да тра піў аж у Ман го лію). І кож ны, 
вяр нуў шы ся да до му, у кам па ніі сяб роў лю біў 
рас каз ваць роз ныя ці ка выя, ча сам не звы чай ныя 
гіс то рыі пра сваю служ бу. Ча сам рас каз ва ла-

ся і пра не ста тут ныя ад но сі ны, пра кан флік ты па між прад стаў ні ка мі 
роз ных рэс пуб лік, роз ных на цы я наль нас цяў, вы клі ка ныя ба раць бой 
за «мес ца пад сон цам». Та му не здзіў лю ся, ка лі вы па дак, у які тра піў 
га лоў ны ге рой апа вя дан ня Вік та ра Су прун чу ка, аў та рам цал кам спі са-
ны з рэ аль на га жыц ця.
Ад нак жа вось ча мусь ці, ка лі пра чы таў гэ ты твор, ад ра зу зга даў ся мне 
спа чат ку ра да вы, а пад ка нец служ бы сяр жант Га джы еў, азер бай джа-
нец па на цы я наль нас ці, з якім на пра ця гу доў га га ча су ў нас бы лі вель мі 
ня прос тыя ад но сі ны, ды, ка лі раз віт ва лі ся ў дзень май го вяр тан ня ў 
Са юз, аб ня лі ся, як са мыя бліз кія сяб ры, і абод ва па шка да ва лі, што не 
ў адзін дзень па кі да ем часць. Чым не сю жэт для апа вя дан ня? Але гэ та 
ўжо, як ка жуць, зу сім ін шая гіс то рыя.

Алесь Ба дак.

Вы ста выВы ста вы  ��

ы я наль-
а стаць 
ых юбі-
ня тут
ла га ў
а дзе-
х ра-
бі ля-

— 70,
а і мі
ад-

д-
еі
д-

— 

ват ны мі да ма мі ў цэнт ры 
ста лі цы, кус та мі бэ зу і ажын, яб лы ня мі.

КА ЛЕК ТЫЎ НЫ ПАРТ РЭТ 
У ІН ТЭР' ЕРЫ ЧА СУ

ВЫ ТАН ЧА НАСЦЬ 
ГЕА МЕТ РЫІ

АБ СТРАКТ НЫЯ КАР ЦІ НЫ ВЯ ЧА СЛА ВА ІГ НА ЦЕН КІ ПРА ВА КУ ЮЦЬ УЯЎ ЛЕН НЕ
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«Вя лі кае мас тац тва...» Се мя но ві ча
ВЯР ТАН НЕ КНІГ НА ША ГА ЗЕМ ЛЯ КА, ВЫ ДА ДЗЕ НЫХ У XVІІ СТА ГОД ДЗІ: ТРЫ АСОБ НІ КІ

Са ма пра сто ра сва ёй 
не аб сяж нас цю пра ва куе 
жа дан не рас клас ці яе 
на част кі — боль шыя 
і драб ней шыя.

Та кія вы ста вы — гур ман скія, 
яны для ама та раў, для здоль ных 
зра зу мець, што тво ры, 
прад стаў ле ныя да іх ува гі, — 
гэ та ле та піс жыц ця гра мад ства, 
дзяр жа вы, куль ту ры.
І не толь кі бе ла рус кай.

Віктар СУПРУНЧУК

МІК РА МА ЁР


