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 Блізкія людзі

СЛОВЫ ПРА МАСТАКА-МАНУМЕНТАЛІСТА
ГАЎРЫЛУ ВАШЧАНКУ

ГАЎРЫЛА
СТЫЛЬ

Жывапіс Вашчанкі мне спадабаўся
адразу і назаўжды. Упершыню я той
жывапіс убачыў на выставе ў Беларускім дзяржаўным мастацкім музеі.
Народу было шмат. Я прыйшоў разам
з маці па запрашэнні свайго тагачаснага настаўніка — Сяргея Каткова.
Ён выставіў летні нацюрморт з грыбамі і рыбаю, а Вашчанка выставіў карціну з маладым чалавекам, які нясе
лесвіцу. Залаты чалавек нёс залатую
лесвіцу. А над лесвіцай ляцелі пташкі, а пад ёю бег сабака. Усё навокал
ча ла ве ка бы ло вох рыс та-за ла тое,
як скошанае ў верасні жытнёвае поле. Для сябе я называю тую карціну
«Лесвіца ў неба».

Гаўрыла Вашчанка ўвайшоў
у мастацтва як наватар, стварыў
ўзоры жывапісу ў суровым стылі.
Калі станковыя карціны паказалі, што Вашчанка здольны рабіць
абагульненыя і манументальныя
вобразы. Ён атрымаў замовы на
сценапісы. У сваіх роспісах стваральнік суровага стылю ўсё ж
застаўся найперш лірыкам, ягоны манументалізм лірычны, і ў ім
няма ўсёразбуральных подыхаў
сусветных катастроф. Лірычны
манументалізм — вынаходніцтва,
якое належыць менавіта Вашчанку, і гэтае адкрыццё знайшло працяг у творчасці шматлікіх іншых
беларускіх манументалістаў. Таму
можна сказаць, што Гаўрыла Харытонавіч змог стварыць уласную
школу манументальна-дэкаратыўнага мастацтва.

МЯНУШКА

лы трэба было ацэньваць. Вашчанка ацэньваў, ездзячы з калегамі на
аўтобусе. У яго было сваё месца, ён
любаваўся краявідам праз лабавое
шкло. Аднаго разу на месца Вашчанкі
сеў Алег Хадыка і прапанаваў Гаўрылу
Харытонавічу сесці побач, балазе —
месца ж два. На што Вашчанка сказаў, што Хадыка будзе замінаць любавацца краявідамі. Хадыка страшэнна
абураўся гэткім выгнаннем з крэсла,
выгнаннем ад лабавога шкла, выгнаннем з мастакоўскай эліты. Абурацца
ён паабураўся, але саступіў, што разумна, бо трымаць Гаўрылу Вашчанку
ў ворагах — небяспечна.

Свайго выкладчыка Вашчанку студэнты называлі дзіцячым і пяшчотным
словам «вава». Вава прыходзіў... Вавы сёння не будзе... Вава сказаў! Дарэчы, усё сказанае загадчыкам кафедры манументальнага мастацтва
Гаўрылам Харытонавічам Вашчанкам
для маладых беларускіх манументалістаў было законам.

КРАЯВІДЫ
Вашчанка любіць краявіды. Яму
шмат даводзілася ездзіць у складзе
мастацкага савета, які прымаў зробленыя манументальныя заказы. Усе
роспісы, мазаікі, вітражы, мемарыя-

 Выставы

У Бялынічах —
і джаз, і блюз, і «Бітлз»
Габелены Марыі Барысенкі
— гэта не проста цікавыя ідэі
і сюжэты, але таксама спалучэнне незвычайных тэхнік, калі
ў палатно ўплятаюцца самыя
розныя матэрыялы (напрыклад, кавалкі жалеза) і нават
музычныя інструменты. Мяркуецца, што асаблівай увагай
наведнікаў бялыніцкай выста-

вы будзе карыстацца трыпціх
«Жоў тая падводная лодка» з
арыгінальнай падсветкай. Сама Марыя, дарэчы, расказвала,
што працуе над сваімі творамі
пад «Бітлз», і ўпэўнена, што іх
музыка ўвогуле змяніла свет.

Мас тач ка па ка жа ў Бялынічах 15 работ. Білет на
выставу каштуе сімвалічных
грошай. Ідэя выставы належыць лідару бялыніцкага гурта Whіte Nіght Blues Юрыю
Не сця рэн ку. Гэ ты му зыч ны
калектыў і запрошаныя госці з групы «Балцкі субстрат»
забяспечылі жывую музыку
на адкрыцці выставы.
Уво гуле та кая вы ста ва
нетрадыцыйная для рэгіёна,
бо публіцы на Магілёўшчыне звычайна прадстаўляюць
акадэмічныя мастацкія плыні. Тым больш што выстава
праходзіць у музеі, які носіць

Паважаная Алена Адамаўна НЕСЦЯРОВІЧ!
Сёння ў цябе — юбілей, цудоўнае свята ў жыцці. З гэтай нагоды прымі самыя сардэчныя віншаванні і самыя
шчырыя пажаданні выдатнага настрою, душэўнага
цяпла, шчасця, дабрабыту, доўгіх гадоў жыцця.
Няхай будзе добрым здароўе,
Светлым будзе твой кожны дзень,
Каб з такім жа цудоўным настроем
Сустрэць чарговы юбілей.
З вялікай павагай Надзея Вячэрская.
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СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.32
5.16
5.22
5.25
5.48
5.55

20.58
20.52
20.48
20.39
21.12
21.07

імя Вітольда Бялыніцкага-Бірулі.
Славу ты мастак, які нарадзіўся
на Бялыніччыне ў 1872 годзе, пісаў няяркія, вытанчаныя і вельмі
класічныя пейзажы.
— Усяму свой час, — пракаментаваў Юрый Несцярэнка. — Мне
здаецца, што Бялыніцкі-Біруля быў
для свайго часу прагрэсіўным чалавекам, і ён бы абавязкова зразумеў сучасныя новыя творчыя ідэі,
якія не абавязкова павінны быць у
звыклым рэчышчы.
На закрыцці выставы, напрыканцы жніўня, музыканты абяцаюць яшчэ адзін «жывы» канцэрт
для бялыніцкіх аматараў джаза,
блюза і «Бітлз».
Ілона ІВАНОВА


Организация

15.26
15.36
15.26
15.14
15.24
15.12

ЗАКУПИТ

в больших объемах

ЗАМОРОЖЕННУЮ
2-ой категории СВИНИНУ
у ИП и юр. лиц
по безналичному расчету

Тел.: 8 044 7888 503
ООО «Евроторг» УНП 101168731

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

Вашчанка шмат разоў казаў, што
любіць задумваць карціны ў шарую
гадзіну. У паўзмроку яму добра думаецца. Самы творчы настрой у Гаўрылы Вашчанкі з'яўляецца ў час паміж
днём і ноччу. Мне было цяжка зразумець яго, бо мая творчая актыўнасць
прыпадае на раніцу, а ўспышкі азарэння з'яўляюцца ў непрадказальны
час. Шарую гадзіну заўсёды ўсхваляў
Леанарда. Ён лічыў, што ўсе рэчы ў
гэткі час набываюць сваё сапраўднае
аблічча, якое не скажаюць густыя цені
і моцнае святло. У мяне ў паўзмроку
складаецца адчуванне, што я нечага
істотнага недабачваю і недачуваю. У
шарай гадзіне мне яшчэ і сумна. Але ў
апавяданнях Вашчанкі я пачуў галоўнае — заклік адшукаць свой уласны
творчы час і берагчы яго.

БУДАЎНІКІ
Ча ла век бы вае не за да воле ны
тым, што ён менавіта такі, а не іншы.
Да свайго чалавечага яму карціць дадаць чужога. І адсюль — чалавек-рыбіна, чалавек-птушка, чалавек-змяя...
Прага дадавання падштурхоўвае вынаходнікаў да адкрыццяў. Чалавек лётае, плавае, поўзае пад зямлёю, але
так і не пазбаўляецца незадаволеннасці. Яго бянтэжыць смяротнасць.
Чалавек выдумляе бессмяротнасць
душы, выдумляе ўваскрашэнне, але
супакоіцца не можа. Свае сумневы
наконт бессмяротнасці ён хавае ў ла-

МАТЭРЫЯЛЫ
Ёсць матэрыялы, у якіх мастак рэалізоўваецца найлепшым чынам. Некаму дастаткова паперы і простага
алоўка, як Юрыю Выхадцаву. Камусьці патрэбна смальта для выкладання
шматметровых мазаік, як Аляксандру Кішчанку. Хтосьці выбірае іголку і
цынк для афортаў, як Арлен Кашкурэвіч. Гаўрыла Вашчанка любіць палатно з алейнай фарбай, сцяну з воскам,
вітражнае шкло і паперу з акварэллю.
У Вашчанкі шмат любімых матэрыялаў. У кожным з іх ён рэалізоўвае свае
задумы вельмі прафесійна. Уласна,
матэрыял для Вашчанкі ніколі не быў
самамэтаю. Ён — сродак. Вобразы
Вашчанкі лёгка пераходзяць з акварэляў у вітражы і энкаўстыкі. Можа,
нават і занадта лёгка.

ЭЛЕМЕНТЫ
Карціна складаецца з элементаў, і ў
Гаўрылы Вашчанкі свой непаўторны набор такіх элементаў... Шыяны — карзіны з вузкім горлам для захоўвання зерня (палешукі іх плялі з лазы і саломы).
Буслы — гаспадары палескага неба.
Сланечнікі — даніна богаабранаму Ван
Гогу. Блакітнае вока — якое заўважаеш
у аўтапартрэтах, партрэце сына Косціка і шматлікіх іншых партрэтах. Аблокі
— яны на палотнах Вашчанкі цяжкія,
поўныя жыццядайнасці і моцы. Хлеб у
круглых, вялікіх, як прапячы, боханах.
Дубы добрыя, як і ўсе беларускія волаты. Конь, які чакае свайго вершніка.
Спаніэль — адданая добразычлівасць.

СПАБОРНІЦТВЫ
Вашчанка, як і большасць прадстаўнікоў у нашым суровым стылі
1960-х, спаборнічаў з Савіцкім. Калі
талент Міхаіла Савіцкага ўвасабляўся
ў трагічных сюжэтах, дык талент Вашчанкі быў наскрозь лірычны. Савіцкага натхняла творчасць Янкі Купалы,
а Вашчанку — Якуба Коласа. Вашчанка, як і Колас, увесь зямны, хлебны і
залаты. Савіцкі, як і Купала, нябесны, зорны і халодны. У маладосці ў
свае настаўнікі я выбраў Вашчанку,
як пазней выбраў у свае ўзоры Коласа
і Багдановіча, а не браў дэманічнага
Купалу і пякельнага Савіцкага. Нацюрморт Вашчанкі, названы коласаўскім
радком «Мой родны кут», я і зараз
лічу адным з найлепшых палотнаў у
беларускім выяўленчым мастацтве.
Адам ГЛОБУС



1881

Маладзік 7 жніўня.
Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны

1938

Фёдар ЯНКОЎСКІ, лінгвіст, пісьменнік:

«Калі робіш добрае і робіш добра, не чакай і не шукай сабе спакою».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Стас Міхайлаў за мінулы год зарабіў
18 мільёнаў долараў.
Больш грошай у жанчын адабраў
толькі Сяргей Маўродзі.
Адэса, Прывоз.
— Колькі каштуе гэты пакет вугалю?
— 40 грыўняў.
— А так, каб я дрэнна пра вас не думаў?
— 25.

Пр. Хрысціны, Барыса, Георгія,
Глеба, Давыда, Рамана.
К. СПАС (Перамяненне Пана),
Славаміра, Сцяпана.

Падначаленыя мяне любяць. Баяцца
не любіць...
— Мікола, а чаго гэта ў цябе ўсе патэльні без ручак?
— А ў мяне, Саша, жонка — тэнісістка...

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК
(намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк
галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ
(намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 61, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

Ён раней
хірургам быў!..

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Фота Дар’і ЭВЕРС
ЭВЕРС..

Сонца
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ШАРАЯ ГАДЗІНА

бірынтах рэлігійных інстытутаў. Чалавек будуе саборы, каб часова забыцца пра вечнае небыццё. На пэўны час
яму тое ўдаецца. Прынамсі, гэта ўдавалася зрабіць майму выкладчыку
Гаўрылу Вашчанку. Ён некалькі разоў
распавядаў адну і тую ж гісторыю...
На будоўлі сабора ў рабочых спыталі,
што яны робяць... «Цэглу нашу...» —
адказаў адзін. «Сцяну фарбую...» —
сказаў другі. Трэці абвясціў: «Будую
сабор!» Вашчанка агітаваў мяне, як
і ас татніх сваіх вучняў — будаваць
сабор. Як вучань, я мусіў пагадзіцца
з настаўнікам, але як мастак, я фарбаваў сцяну. Лепш сказаць, што ты
фарбуеш сцяну, чымсьці ганарыста
думаць: нібыта малюеш Бога, адказнага за тваю спаку таваную і бессмяротную душу.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

У раённым цэнтры адкрылася
выстава «Музыка габелену».
Работы мінскай мастачкі Марыі Барысенкі размешчаны ў
дзвюх залах раённага музея
імя Бялыніцкага-Бірулі.

Дзень Хірасімы. Сусветны дзень барацьбы за забарону ядзернай зброі. 6 жніўня
1945 года амерыканская авіяцыя падвергла бамбардзіроўцы японскі горад Хірасіму, упершыню ў гісторыі ўжыўшы атамную
зброю супраць людзей.
год — Францыск Скарына ў Празе
выдаў першую кнігу Бібліі на старажытнай беларускай мове — «Псалтыр» («Песни царя Давида еже словуть Псалтырь»).
год — у шатландскім мяс тэчку
Лохфілд нарадзіўся бактэрыёлаг
Аляксандр Флемінг. З першых крокаў у навуцы ён быў апантаны ідэяй, што ўсё жывое мае
ўласныя ахоўныя механізмы, інакш нішто
не магло б існаваць:
бак тэ рыі бес пе рашкодна ўрываліся б
у арганізм і знішчалі яго. Пошуку гэтых
механізмаў Флемінг
прысвяціў жыццё. Як і многім вучоным, яму дапамаглі поспех і выпадак. У лабараторыі Флемінга яго галоўным ворагам была цвіль. Нікому
не прыходзіла ў галаву выкарыстоўваць гэты
«бруд» у барацьбе з хваробамі. Аднойчы ў адным з кубкаў Флемінг выявіў цвіль, вакол якой
бактэрыі не размнажаліся. Аддзяліўшы цвіль,
ён устанавіў, што «булён, на якім разраслася
цвіль, набыў выразна выяўленую здольнасць
душыць рост мікраарганізмаў». Так у 1928 годзе быў адкрыты пеніцылін. Пеніцылін паклаў
пачатак новай эры ў медыцыне — лячэнню
хвароб антыбіётыкамі. За ўсю гісторыю чалавецтва не было ў свеце лекаў, якія выратавалі б
столькі жыццяў. За сваё адкрыццё Флемінг быў
уганараваны Нобелеўскай прэміі. У Грэцыі, дзе
бываў навуковец, у дзень яго смерці абвясцілі
нацыянальную жалобу, а ў іспанскай Барселоне ўсе кветачніцы горада высыпалі кветкі са
сваіх кошыкаў да мемарыяльнай дошкі з іменем вялікага бактэрыёлага і «ўрача стагоддзя»
Аляксандра Флемінга.
год — 75 гадоў таму нарадзіўся (г.
Мар'іна Горка Пухавіцкага раёна)
Ігар Міхайлавіч Лучанок, беларускі кампазітар,
заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі, народны артыст Беларусі (1982), народны артыст
СССР (1987), прафесар. У «залаты» песенны
фонд краіны ўвайшлі яго песні «Мой родны
кут», «Спадчына», «Вераніка», «Жураўлі на Палессе ляцяць», «Вальс дружбы» і многія іншыя.
Лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі (1967), прэміі Ленінскага камсамола (1972),
Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1976).

тонавіча, які так і не пабачыў арыгінальных шэдэўраў Хакусая, Хірасіга
і Утамара.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ

На чарговай выставе ў Палацы
мас тацтваў з'явілася палатно Вашчанкі, на якім было зялёнае неба з
ружовым воблакам, што ўздымалася над лесам. Пра «Воблака» публіка загаварыла. Казалі, што нехта са
студэнтаў раней за Вашчанку ўбачыў
і напісаў ружовае воблака ў зялёным
небе. Называлі нават імёны. Асабіста
я не помніў, каб нехта пісаў і паказваў
падобнае воблака. Зрэшты, школа
працуе дзеля агульнай справы. Збольшага вучні пераймаюць майстэрства
ў выкладчыкаў, але ж і выкладчыкам
патрэбны свежыя ўражанні і дзёрзкія
пошукі, якія прыносяць у майстэрню іх
вучні. Я так і не адшукаў жывапісца,
які першы ўбачыў ружовае воблака
над чорна-зялёным лесам, але я добра запомніў воблака Вашчанкі.

Калі Вашчанка вярнуўся з падарожжа ў Японію,
дык рас ка заў пра тры
здзіўлен ні. Япо нія бы ла
зу сім чу жой і на ват варожай краінай, ажно пакуль ён не патрапіў у двор
тамтэйшай акадэміі мастацтваў. Сярод мастакоў,
выкладчыкаў і студэнтаў
ён адчуў сябе сваім. Другое здзіўленне спарадзілі
цэны на творы мастацтва.
Вашчанка не змог набыць
сабе нават самы маленькі і
самы просценькі малюнак.
Не хапала сродкаў. Японія і тады была, як і цяпер,
вельмі дарагой краінай, у
якой вы со ка ацэнь ва лася ўсё, і нават сучаснае
мас тацтва малавя домых
твор цаў. Трэ цяе вя лі кае
здзіўленне і расчараванне адчуў Вашчанка і ў тамтэйшым музеі выяўленчага мастацтва. Ён спадзяваўся пабачыць там незлічоныя скарбы японскай культуры ад часоў старажытных
да нашых дзён. Замест доўгачаканых
скарбаў яго там сустрэў нешматлікі збор палотнаў рускага мастака з
таварыства «Перасоўнікі» — Макоўскага. У прасторным і светлым музеі
паказвалі толькі Макоўскага, а ўсё
ас татняе было схавана ў запаснікі.
На выставе было і вядомае палатно
«Дзеці, што ўцякаюць ад навальніцы». Наяўнасць вядомых «Дзяцей...»
зусім не суцешыла Гаўрылу Хары-

Па вертыкалі: Дарунак. Мыс. Алей. Калок. Анабас.
Смык. Тора. Грыф. Араб. Мойра. Апарат. Кідман. Мэта.
Ларок. Звяно. Сакля. Кола. Раман. Лёс. Гуру. Амур.
Капаніца. Крап. Конюх. Струна. Амач. Канцэрт.

ВОБЛАКА

ЯПОНІЯ

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

ЛЕСВІЦА

Па гарызанталі: Трагік. Ступа. Дэка. Маляр. Ніка.
Тона. Аладка. Ром. Кальмар. Апука. Аркан. Рапа. Макака. Вужака. Салата. Ноч. Боб. Лубін. Лекар. Цюк. Сава.
Страха. Камяк. «Рэно». Атол. Кантата. Аўтамат.
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