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АНДРЭЙ МРЫЙ:
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«МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ»
ЎСТАНОЎЛЕНА!

вяртанне з ссылкi

Героi твораў Уладзiмiра Акулава вызначаюцца са стагоддзем,
у якiм iснуюць
Музей сучаснага выяўленчага мастацтва
працягвае знаёмiць з прадстаўнiкамi беларускага авангарду 1980—1990-х гадоў. Асоба жнiўня — Уладзiмiр Акулаў: яго выстава
знаходзiцца ў Вялiкай зале музея. Але калi iдзеш мiма музея, бачыш плакат, то пачынаеш думаць: нешта знаёмае… Але што?..
Па-першае, адказ знойдзе той, хто памятае
час, калi ў беларускiм мастацтве раптам аказалася шмат усяго такога, чаго дагэтуль не паказвалi
на выставах: i не тое, i не так адлюстравана. Але
мастацтва авангарду, якога нiбыта i не iснавала,
насамрэч жыло ў сваiм асяродку, па нейкiх сваiх
правiлах, усталёўвала свае крытэрыi ды меркi, што
можа называцца добрым творам. Акулаў з таго
часу. I застаецца пры сваiх крытэрыях. Гэта пачынаеш разумець, калi цябе сустракае першы ж твор,
а потым прыглядаешся, учытваешся ў назвы, глядзiш дату… Усе творы на выставе 2012—2013 гадоў. Новыя. Але калi глядзiш iх, ёсць адчуванне,
што той дзiўны час (прынамсi, нейкi яго дух) для яго
працягваецца. Цi мастак застаецца верным таму
авангарду, нягледзячы на тое, што новае стагоддзе прынесла ў жыццё нейкiя свае тэмы, iдэi, думкi
пра людзей i свет.
I тут, па-другое, думаеш аб тым, што якое б нi
было стагоддзе — гэта найперш Беларусь. А яна,
як нi дзiўна, можа быць па-за часам. Цi не, не так:
яна жыве па сваiм гадзiннiку, дзе час — катэгорыя
вельмi ўмоўная, хоць мяняюцца днi, даты, гады, яе
людзi, яе свет. I нават рэчаiснасць — усё такая ж
не падобная да арыгiналу, калi карыстацца меркамi вельмi жывога i дагэтуль распаўсюджанага ў
нас рэалiзму, — у Акулава да болю пазнавальная.
Можа быць, таму, што ён адлюстроўвае беларускую рэчаiснасць знутры: сам мастак нарадзiўся ў
Баранавiчах, а цяпер жыве ў Слуцку. Таму пазнаеш, адкуль у яго гэты вобраз: «Дача на дачы, хата
на хаце». Пазнаеш «Горад на ўзбочыне». Разумееш, для чаго створаны — «Царом i прасталюдзiнам». I верыш у наш асаблiвы «Вялiкдзень», якi дае
магчымасць уваскрэсення… Уваскрэсення для ўсiх,
i для герояў з дзiўнымi тварамi, якiя родам з жудаснага, багатага на трагедыi ХХ стагоддзя, герояў,
якiя ўсё яшчэ не вераць, што жывуць у ХХI, не могуць паверыць у тое, што яны ж самi вызначаюць,
якiм будзе яго аблiчча. Можа, там у некаторых з iх
збянтэжана-спалоханыя твары, цi, наадварот, —
упарта-ўпэўненыя, што ў жыццi ўсё так, як трэба.
Але глядзiш — i верыш у сапраўднасць гэтых герояў. Верыш у сапраўднасць — таму што глядзiш
збоку на… той свет, дзе ёсць i ты сам. Пры тым,
што не хочаш верыць, што такiм ён павiнен быць
у гэтым часе. I сапраўды, шукаеш для герояў магчымасць iснаваць далей.
Аўтар, напэўна, таксама шукае. Паглядзеўшы
на яго людзей i на iх асяродак, спачатку думаеш:
вось толькi ў такой манеры i разважаць пра iх, у такiх фарбах. Але нават сярод змрочных адценняў
прарываецца колер i нараджаюцца думкi. Узгадваюцца словы. Напрыклад, аў тар звяртаецца ў
адным творы да Феафана Затворнiка: «Цяпер вы
блiжэй да ўратаваных, чым тады, калi паверылi»…
Сур'ёзныя словы спачатку здаюцца нiбыта з iншага
свету — не нашага. З таго, дзе гэты асобны свет
стасуецца з Сусветам, з iсцiнай i справядлiвасцю,
з вечнай праўдай i нязгасным святлом. З тым, што
можна лiчыць паралельнай рэчаiснасцю, якая iснуе
побач з нашай. I дзе ж тады яе знайсцi, каб выразней загучалi гэтыя iсцiны? Адказ таксама ёсць:
гэтая паралельная рэчаiснасць насамрэч унутры
нашай, таму яе так цяжка намацаць, голас, якi iдзе
знутры, прасцей заглушыць, а вечнае святло аб-

Уладзiмiр Акулаў у 1980 годзе скончыў мастацка-графiчны факультэт Вiцебскага дзяржаўнага педагагiчнага iнстыту та. Працаваў
выкладчыкам выяўленчага мастацтва, дырэктарам Дома культуры, мастаком-афармiцелем.
Удзельнiк рэспублiканскiх, Усесаюзных i мiжнародных выстаў. Творы знаходзяцца ў прыватных калекцыях у Беларусi, Расii, Польшчы,
Германii, ЗША.
вясцiць мiфам. Усё можна зрабiць з чалавекам,
з яго свядомасцю. Усё, пакуль ад болю i пакут
не прарвецца ў iм гэтая паралельная рэальнасць,
нагадваючы, што ён носiць у сабе сусвет, i таму
няма чаго баяцца. Няма чаго баяцца сябе. Няма
чаго баяцца iншых. Няма чаго думаць, што яны
моцныя. Няма чаго баяцца быць моцным. Мiналi
стагоддзi ў чалавечай гiсторыi, кожнае знаходзiла
магчымасць давесцi гэта людзям.
Некаторыя зразумелi. I даказваюць сваю творчую тэарэму: магчыма быць сабой, магчыма быць
верным iдэалам аднойчы абранага мастацтва. Як
Уладзiмiр Акулаў, якi, не здраджваючы сабе, застаецца авангардыстам не толькi ў сваёй манеры
бачыць i адлюстроўваць свет, ён яшчэ захоўвае
той дух творчасцi, якая выбухнула 30 гадоў таму i
вяла дыялог з чалавекам, правакуючы яго на тое,
каб выцягнуць з сябе паралельную рэчаiснасць,
напоўненую жыццём, святлом, думкамi.
Гэта трэцяе, што падалося знаёмым з 80-х гадоў мiнулага стагоддзя, калi мастацтва стварала
глебу для дыскусiй пра тое, як i дзе мы жывём,
а таксама дзеля чаго. I хоць кажуць, што час для
мастацтва цяпер iншы i кожны творца вядзе развагi перш за ўсё сам з сабою, але ёсць такое адчуванне, што гэтая выстава стварылася не толькi,
каб прадставiць творцу Уладзiмiра Акулава i яго
новыя жывапiсныя працы з калекцыi Андрэя Плясанава i яго асабiстай. Такое адчуванне, што праз
гэтую выставу з намi хацелi пагаварыць.
Дзяўчынка-падлетак «завiсла» каля карцiны:
«Прышпiльна… Гэта што, людзi такiя?.. А што?!.
Людзi такiя…»
Ларыса ЦIМОШЫК.

 Выставы

РУХАЦЦА ЗА ШАГАЛАМ
Сучасныя мастакi Iзраiля адлюстроўваюць
вобразы любiмых мясцiн
Шагалаўскiя мясцiны — гэта ўжо ўстойлiвы выраз. I ў кожнай
краiне, дзе жыў мастак, ёсць куточкi, якiя яго натхнялi. Усе
мы ведаем, што ў нас у Беларусi — гэта яго радзiма, Вiцебск.
Але ён жа яшчэ жыў i ствараў у Францыi, у ЗША. Ён наведваў
Iзраiль восем разоў, што таксама дало яму натхненне i асаблiвым чынам было адлюстравана ў яго творчасцi.
«Па слядах Шагала ў Iзраiлi»
пайшлi сучасныя творцы Аб'яднання прафесiйных мастакоў Iзраiля, якiя прысвяцiлi праект з
такой назвай 125-годдзю Марка
Шагала, якое адзначалася летась. Перасоўная выстава прыехала ў Беларусь дзякуючы Iзраiльскаму культурнаму цэнтру пры
Пасольстве Iзраiля ў Беларусi. У
мастацкай галерэi Мiхаiла Савiц-

кага размяцiлiся 30 работ сучасных мастакоў Iзраiля, сярод якiх,
дарэчы, ёсць тыя, хто нарадзiўся
i пачынаў як творца ў Беларусi:
Любоў Мiнковiч, Андрыян Жудро, Барыс Караванаў, Iлья Хiнiч, Герман Няпомняшчы. I хоць
прайшоў час, якi мае ўласцiвасць
пакiдаць адбiтак на мясцiнах, але
ёсць асоба, iмя якой iснуе па-за
часам. Як iснуе па-за часам i тое,

што створана вялiкiм мастаком. I
гэта таксама можа натхняць нашых сучаснiкаў. Тым больш што
Шагал стварыў у Iзраiлi вiтражы
для сiнагогi ў Iерусалiме, мазаiкi
i габелены для будынка Кнесета;
ён адлюстраваў сваё адчуванне
гэтай зямлi ў мастацкiх творах
i асэнсоўваў бiблейскую гiс торыю праз вобразы. Сёння iсцi за
Шагалам — гэта яшчэ i ўмець
здзiўляць сваёй працавiтасцю i
творчай энергiяй. Нягледзячы
на тое, што выстава доўжыцца
толькi дзесяць дзён, ёсць яшчэ
магчымасць у гэтыя выхадныя
яе наведаць.
Ларыса ЦIМОШЫК.

IМ НАТХНЯЎСЯ СКАРЫНА
Да канца верасня ў Нацыянальнай бiблiятэцы Беларусi працуе выстава «Марцiн Лютэр:
530 гадоў з дня нараджэння», прысвечаная
жыццю i дзейнасцi нямецкага хрысцiянскага багаслова i «вялiкага рэфарматара». Выстава падрыхтавана сумесна з грамадскiм
аб'яднаннем нямецкай культуры «Масты»,
старшынёй якой з'яўляецца пастар лютэранскай царквы Вольга Штокман.
Экспазiцыю складаюць iнфармацыйныя матэрыялы ды мастацкiя творы, прысвечаныя Марцiну
Лютэру. I менавiта па iх цiкава прасачыць шлях
творчай i духоўнай эвалюцыi хрысцiянскага багаслова. Ад нараджэння да заканчэння Эрфурцкага
ўнiверсiтэта ў 1505 годзе, ад публiкацыi славутых
95 тэзiсаў супраць iндульгенцый у 1517 годзе да
перакладу тэксту Бiблii на нямецкую мову.
Беларусам гэтая выстава павiнна быць цiкавай
асаблiвым чынам. Усё-такi менавiта творчасцю i

У сакавiку 1934 года мой
баць ка быў пра га во ра ны да
пяцi гадоў зняволення ў Карагандзiнскi канцлагер. На той
момант у сям'i было трое дзяцей: мяне яшчэ не было. Пры
апош нiм спат кан нi з жон кай
бацька перадаў ёй сваю заяву
ў пракуратуру на iмя Старшынi
Вярхоўнага Суда СССР. Правёўшы мужа ў лагер, мама адвезла малодшых дзяцей часова да сваiх састарэлых бацькоў
у г. Прапойск (цяпер Светлагорск) Магiлёўскай вобласцi,
а са старэйшым сынам Юрыем (5 гадоў) паехала ў Маскву i асабiс та перадала заяву
намеснiку Старшынi.
Справа была перагледжана,
i праз 9 месяцаў, у лiстападзе
1934 года, бацька быў вызвалены з канцлагера. Яго адправiлi
на вольнае пасяленне ў горад
Вельск (Валагодскай вобласцi)
на два гады. Там ён працаваў
бухгалтарам леспрамгаса Масгарпалiва, старанна i акуратна
выконваючы свае абавязкi —
яго лiчылi добрым работнiкам.
У той жа час ён заставаўся пiсьменнiкам з 10-гадовым лiтаратур ным ста жам (яго пер шае
апавяданне, «Пятрок», выйшла
ў 1924 го дзе); Анд рэй Мрый
не мог рас стац ца з дум кай
аб лiтаратуры. Пазней у пiсьме «Сябру працоўных» (1941)
ён прызнаваўся, што за час з
1934 года iм была напiсана вялiкая колькасць твораў. А. Мрыю
бы ло за со рак, за спi най —
немалы жыццёвы вопыт. Ледзь
не трэць яго склалi страшэнныя пакуты, перажытыя падчас
дзвюх войнаў (1916—1921) i ў
Ка ра ган дзiн скiм канц ла ге ры.
Гэта была горкая трэць, якая
не магла не патрабаваць выхаду, не выклiкаць прагу творчасцi — «лiтаратурны сверб», як
ён сам гумарыстычна вызначаў
сваё iмкненне пiсаць.
Ад вёз шы за яву ў Маск ву,
мама пакiнула сына Юру ў старэйшай сястры бацькi Антанiны Ан то наў ны Стра та но вiч i
па еха ла ў Ле нiн град. Пас ля
арыш ту му жа яна за ста ла ся
без сродкаў да iснавання i шукала працу, таму што спецыяльнасць педагога, атрыманая ёю
ў 1924 годзе ў Ленiнградскiм
псiханеўралагiчным iнстытуце
(ця пер iмя У. М. Бех це ра ва),
у 1920—1930-я гады ставiлася
пад сумненне, а ў 1936 г. была
афiцыйна забаронена Пастановай ЦК ВКП (б). У Ленiнградзе
сябры па iнстытуце дапамаглi
маме атрымаць працу ў Сестрарэцку Ленiнградскай вобл. i
праз год яна ўзяла да сябе Юру.
У Сестрарэцку яна працавала
з 1934-га па 1938 год спачатку
выхавальнiцай дзiцячага санаторыя, пасля настаўнiцай у школе. Ёй давялося памяняць квалiфiкацыю i скончыць вячэрнi
настаўнiцкi iнстытут пры ЛДI iмя
А. I. Герцэна (1936—1939).
У памяцi малодшых дзяцей
захавалiся карцiны Прапойска.
Артур памятае, як у дзядулi i
бабулi яго каталi разам з Аксанай у дзiцячай калясачцы. Аксана — як яе кармiлi яечкам i
кiсялём. Каб забраць хлопчыка, прыехаў брат мацi I. А. Зыкаў, па дзяўчынку — малодшая
сястра бацькi К. А. Шашалевiч.
Пагодкi назаўсёды засталiся ў
прыёмных бацькоў.
Тэр мiн вы сыл кi ў Вельск
канчаўся ў пачатку 1937 года,
27 студзеня бацька атрымаў савецкi пашпарт, яму прапанавалi
аднавiцца ў правах камандзiра
запасу. Але перспектыў працаўладкавацца не было — нават
маючы самыя добрыя водгукi ад
прафсаюзных i партыйных органаў. Некаторы час удавалася
заставацца на былым месцы ў
леспрамгасе, летам бацька з'ездзiў пабачыцца з сям'ёй у Ленiн-

град i ў Петразаводск, а з канца
1937 года пачалiся пошукi працы, лiхтугi.
Звесткi ад родных неслi ў сабе цяжкiя перажываннi. Увосень
1937 года на 10 гадоў лагераў
быў асуджаны брат бацькi, беларускi паэт i драматург Васiль
Антонавiч Шашалевiч. Тады ж
быў асуджаны «без права перапiскi» i Н. В. Хрысанфаў — муж
Ксенii Антонаўны, якi даў прытулак Аксане i цёпла прыняў
бацьку летам 1937 года ў сябе
ў Пет ра за вод ску. Па кi нуў шы
Аксану ў сваякоў мужа, Ксенiя
Антонаўна, бiёлаг па прафесii,
знайшла працу настаўнiцай нямецкай мовы за 60 км ад горада. Але дабiрацца туды (Поўнач
ёсць Поўнач!) жанчыне з пяцiгадовым дзiцем давялося цэлы
дзень зiмой па лёдзе Анежскага возера на канi. Часам беглi
за санямi, каб сагрэцца: свяцiла
сонца, але ўсё роўна запомнiўся
пранiзлiвы холад.
Калi бацьку без усякай матывiроўкi знялi з працы ў Вельскiм леспрамгасе, ён прыехаў
да мамы i Юры ў Сестрарэцк
у студзе нi 1938 го да, але,
не атрымаўшы прапiску i працу, праз два тыднi з'ехаў. Два
месяцы пошукаў самай простай працы, гатоўнасць ехаць
у не пры ступ ныя, не аб жы тыя
мес цы бы лi ўзна га ро джа ны:
на Мур ман скiм уз бя рэж жы ў
пасёлку Церыберка яму далi
працу бухгалтара рыбнага кааператыва. Гэта адбылося ў сакавiку або красавiку 1938 года.
На прафулiк ён стаў 1 лiстапада. Увосень мама з Юрам пераехалi ў Мурманскую вобласць,
яна атрымала працу настаўнiцы ў Кольскай сярэдняй школе.
Бацька таксама стаў працаваць
у гэтай школе спачатку бухгалтарам, пасля настаўнiкам рускай мовы i лiтаратуры: 25 мая
1939 года яго прынялi на мясцовы прафулiк.
Усё як быццам наладжвалася. Мама ўсё жыццё захоўвала
моцна пабляднелы аматарскi
зды мак Коль ска га пе ры я ду;
нейкiм цудам ён ацалеў i ў час
пажару, ад якога згарэла ўся
наша вёска Паўлiчы ў акупаванай Бранскай вобласцi. На фатаграфii бацька зняты аголеным
па пояс на фоне саамскага чума. Здымак мог быць зроблены летам 1938-га, 1939-га або
1940 года… Бацька любiў гата ваць сам, асаб лi ва яеч ню,
ста ран на пра смаж ва ю чы яе,
аба вяз ко ва пе ра ва роч ва ю чы
нiжнiм бокам уверх. З той пары,
як перахварэў на тыф на Дзянiкiнскiм фронце пад Новахапёрскам, ён быў вельмi асцярожны
ва ўжываннi ежы. Акопнае жыццё нагадвала пра сябе рэўматычнымi болямi, якiя не давалi
заснуць па начах. Але пачуццё
нормы жыцця перамагала.
Перад Новым 1940 годам,
узгадвае Аксана, у Сенную Губу, дзе яна жыла цяпер з Ксенiяй Антонаўнай (Аксана звала яе
мамай, а нашу маму — цёткай
Соняй), прыйшла пасылка з Колы: «Цётка Соня i Андрэй (мой
бацька) паведамiлi, што ў iх нарадзiлася дзяўчынка, якую збiраюцца назваць рускiм iмем —
Наталля або Таццяна. Я была
чамусьцi за Таццяну, але ў наступным пiсьме было напiсана, што назвалi Наташай. (…).
У пасылцы былi старыя тоўстыя
ва лён кi, поў ныя ша ка ла дак,
i дэмiсезоннае палiто «на выраст» для мяне. Валёнкi, вельмi
цёплыя, я насiла некалькi гадоў,
аж да 6 класа або далей».
Старэйшым дзецям iмёны
даваў бацька. Артура ён назваў па iме нi ге роя ра ма на
Э. Л. Войнiч «Авадзень», жадаючы сыну мужнасцi i трываласцi. У iменi дачкi адлюстравалася яго захапленне вобразам

красунi Аксаны, якая смяецца,
з апавядання М. В. Гогаля. Але
на гэты раз рэгiстраваць дзiця
пайшла мама, i яна задумала:
дваiх старэйшых давялося аддаць, няхай жа малодшая застанецца свая, родная… Natalis
на латынi азначае «родная».
Бацька ж называў мяне (не без
суму, мабыць) Наташкай-Запаляркай, па аналогii з iменем
гераiнi оперы М. Лысенкi «Наталка-Палтаўка».
Згод на са ста рон кай аб
апла це член скiх уз но саў
у бацькоўскiм праф саюзным
бi ле це, у лю тым — са ка вi ку
1940 года ён браў бальнiчны
лiст i, як вiдаць, няньчыўся са
мной, таму як у мамы пасляродавы дэкрэтны водпуск — два
месяцы — прыпадаў на снежань-студзень. Двух-трох месяч ныя не маўля ты боль шую
частку су так спяць; я, спавiтая, ля жа ла пе рад баць кам
на стале, а ён пiсаў, пiсаў…
Пра што? — пыталася я гадоў
праз 12—13 у Негаўцы (БудаКашалёўскi раён Гомельскай
воб лас цi), ка лi ма ма асмелi ла ся, на рэш це, рас ка заць
мне пра яго кры ху больш,
чым раней. Пра тое, што перажыў у лагеры i на франтах,
адказвала яна, — цяжкi, горкi
вопыт: голад, цынга, тыф, усялякiя анамалii… Многае ў яго
творчасцi iшло ад М. В. Гогаля i
Ф. М. Дастаеўскага — напрыклад, жанравая форма «запiсак», у якую ён увасобiў свой
першы раман. Здаецца, i другi
раман, «Жывы дом», быў пабудаваны ў форме «запiсак»,
але галоўнае ў iм — палемiка з Ф. М. Дастаеўскiм. Лагер
не «мёртвы дом», жывы — такая iдэя.
З мая 1940 года бацька выходзiў на працу. Мама казала,
што ў мяне была нянька — мабыць, яе прынялi ў гэты час.
Нам заставалiся тры месяцы
свабоднага, мiрнага жыцця…
Дзецi раслi i пазнавалi свет.
Кожнае лета Ксенiя Антонаўна
з маленькай Аксанай адпраўлялiся ў падарожжа. У 1940 годзе яны ажыццявiлi нават два.
Пе ра ся лi лi ся з Сен най Гу бы
назад у Петразаводск, i Ксенiя Антонаўна стала працаваць
на стаў нi цай ня мец кай мо вы.
А ў канцы лета яна пабывала ў
Коле. Мэту паездкi Ксенiя Антонаўна не раскрывала дзiцяцi,
толькi штосьцi расказала пра
карлiкавыя палярныя бярозкi,
пра палярныя ночы; у тыя гады пра сла вi лi ся па па нiн цы i
ча люс кiн цы. За па ляр'е ўвайшло ў моду. Да расчаравання
дзяўчынкi, Кола аказалася звычайным пасёлкам з глыбокай
рэчкай, з вялiкiмi, а не карлiкавымi дрэвамi. Пасля прыезду ў
размове дарослых прысутнiчаў
Андрэй, але самога яго не было. На дзень-два мама i Ксенiя
Антонаўна адлучылiся ў Мурманск. Юра i Аксана заставалiся адны, мяне з iмi не было —
дарослыя або ўзялi з сабой, або
пакiнулi ў нянькi. Дзецi чыталi
кнiжку А. Някрасава «Прыгоды
капiтана Врунгеля». Назаўсёды
запомнiўся Аксане эпiзод каля
карабля «Победа», капiтанам
якога быў Врунгель. «По» сцерлася, i жыхары нейкай краiны,
убачыўшы карабель, закрычалi:
«Няхай жыве «Беда»!». Дзецi
ад душы рагаталi, не ведаючы
нiчога пра тую страшэнную бяду, якая зноў адбылася ў нашай
сям'i ў пачатку чэрвеня: бацька
зноў быў арыштаваны i асуджаны на 5 гадоў лагераў.
Сярод маiх успамiнаў ёсць
адзiн самы раннi, мне цяжка
аднесцi яго да нейкага пэўнага
месца i часу. Памятаю сябе ў дзiцячым ложку, вакол паўзмрок,
цi шы ня, нi ко га ня ма, пус та…
Цi крычу, цi плачу, маўчу? —

у памяцi не засталося; толькi
працяглае адчуванне пустэчы,
насцярожанасцi. Цi здарылася
гэта ў Коле ў днi гора i арышту?
Бываць там у свядомым узросце мне не даводзiлася.
Апошнi этапны шлях (згодна з дакументамi) зняволенага
А. А. Шашалевiча — лагерны
нумар 1142. Згодна з Заявай
на шай ма цi аб рэ абi лi та цыi
(1957), у лiпенi-жнiўнi 1940 года
ён трапiў у лагер Вiчка Мядзведжагорскага р-на, эвакуяваны з
лагерам у Архангельскую вобласць, пасля ў Чыгуначны раён Комi. Паводле даведкi УУС
Комi, апошнiм месцам зняволення быў Усць-Вымлаг, сюды
бацька прыбыў 12.10.1942 г. з
Беразлага i быццам бы «вызвале ны» 25.09.1943. Скла дзём
падагульняючую схему шляху:
Вiчка Мядзведжагорскага раёна, 1940—1941 гг. — Беразлаг
(Ар хан гель скай воб лас цi?),
1941—1942 гг. — Усць-Вымлаг
(Чы гу нач на га ра ё на?) Ко мi,
1942—1943 гг.
Падчас другога арышту была затрымана вялiкая колькасць
бацькоўскiх навел, аповесцяў i
раман з лагернага жыцця «Жывы дом». Што стала з рукапiсамi? Калi яны не былi знiшчаны
адразу пасля вынясення прысуду, то з пачаткам вайны наўрад цi ацалелi, хоць бываюць
цуды. Пошук рукапiсаў па маiм
запыце ў архiвах Мурманскага,
Мiнскага i Комi МУС не даў нiякiх вынiкаў…
У кастрычнiку 1940 года мы
з мамай i Юрай былi высланы
з Мурманскай вобласцi як свая кi «во ра га на ро да», ма ю чы
24 гадзiны на зборы. Спынiлiся на дзень у Петразаводску.
Юра быў моцна расстроены, i
я таксама. Адсюль мы паехалi ў Бранскую вобласць, таму
што ўезд у Беларусь нам, вiдаць, быў забаронены. У суседняй Магiлёўскай вобласцi жыла
сям'я брата мацi, якая ўсынавiла Артура. У сяле Паўлiчы мама
знайшла працу настаўнiцы. Але
пачалася вайна, мы не змаглi
эвакуявацца i трапiлi ў акупацыю ў вельмi бядотным становiшчы.
Мiж тым, у Петразаводску
восень i зiма 1940 года прайшлi ў школьных клопатах (Аксана пайшла ў першы клас),
а вясной 1941 года Ксенiя Анто наў на з'ез дзi ла ў Мядз веджую Гару на спатканне з братам. Вярнуўшыся, яна ўсхвалявана чытала блiзкiм пiсьмо
бацькi да Сталiна. Аксане, якая
пры гэтым прысутнiчала, запомнiлiся яе словы: «Андрэй
трымаецца бадзёра, але ў яго
выбiты ўсе зубы (быццам бервяном). Ён сказаў, што катуюць там, што не даюць спаць i
ўвесь час, круглыя су ткi, свецяць у вочы…». Гэтыя катаваннi ён вытрымаў, мяркуючы па
пратаколах допытаў, якiя праз
шмат гадоў мы разам з Аксанай чыталi ў яго следчай справе. На пытанне следчага пра
знаёмых, саслужыўцаў, сяброў
ён адказваў: «У Мурманскай



Жнівень — гэта хіба
не самы пакутлівы месяц
для тэатралаў: месяц
чакання адкрыцця новага
тэатральнага сезона. Кожны
беларускі тэатр рыхтуецца
да гэтага свята па-свойму.
Але адметна, што апошнім
часам спектаклем адкрыцця
становяцца пастаноўкі
беларускіх аўтараў. І нават
там, дзе звычайна аддавалі
перавагу праверанай часам
высокай класіцы...
Што прыемна, нават у Нацыянальным акадэмічным Рускім драматычным тэатры імя Горкага ёсць такая



АДЗІНОТА
З ВІШНЕЎСКІМ

 Адкрыццё сезона

ТЭАТРЫ ПАЧЫНАЮЦЬ ПАТРЫЯТЫЧНА

дзейнасцю Марцiна Лютэра натхняўся наш выдатны суайчыннiк, асветнiк i першадрукар Францыск
Скарына. Тады, калi ў Вiтэнбергу Марцiн Лютэр
абвясцiў 95 тэзiсаў супраць iндульгенцый, доктар
лекарскiх навук Францыск Скарына пачаў у Празе
друкаваць кнiгi Старога Запавету ў перакладзе на
беларускую мову. I наогул, праваслаўныя багасловы сцвярджаюць пра iстотны ўплыў iдэй Лютэра на
дзейнасць Францыска Скарыны.
Дарэчы, у 2017 годзе споўнiцца 500 гадоў з
часу выдання Лютэрам сваiх 95 тэзiсаў супраць iндульгенцый да брамы Замкавай царквы ў горадзе
Вiнтэнберг. А таму з 2008-га да 2017 г. у Германii
ладзяцца Лютэраўскiя дэкады, выставы, спектаклi,
дыскусii ды iншыя мерапрыемствы, прысвечаныя
юбiлею Рэфармацыi i асобе аднаго з яе галоўных
дзеячаў. А Беларусь, такiм чынам, таксама ўключана ў ланцужок мiжнародных акцый.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ

вобласцi нiкога не маю».
Вайна, якая пачалася, цяжкасцi эвакуацыi перашкодзiлi
Ксенii Антонаўне даставiць адрасату пiсьмо «Сябру працоўных». Але колькi магла, яна падтрымлiвала абодвух братоў Шашалевiчаў, якiя трапiлi ў лагеры,
перапiскай i пасылкамi. Ад Васiля Антонавiча перасталi прыходзiць пiсьмы ў 1942 годзе… Пра
трагiчную гiбель нашага дзядзькi расказаў праз шмат гадоў яго
сябар — беларускi паэт i пiсьменнiк С. I. Грахоўскi, якi без вiны адседзеў 10 гадоў у лагерах
у час сталiнскiх рэпрэсiй. Праз
этапнiкаў ён даведаўся: невядома хто раптоўна падпiлаваў
бярозу на лесапавале i спусцiў
яе на Васiля Антонавiча, якi быў
камiсаваны i працаваў падлiкоўцам…
Пе ра пiс ка ж з баць кам
працягвалася да кастрычнiка
1943 года. Ён пiсаў, што здароўе
яго слабае, яму далi 1 групу iнвалiднасцi i збiраюцца вызвалiць. Вырашылi, што прыедзе ў
Кiнешму Iванаўскай вобласці,
дзе знаходзiлiся Ксенiя Антонаўна i Аксана. У кастрычнiку
пiсь мо, на кi ра ва нае Ксе нi яй
Антонаўнай у лагер, вярнулася
з паметкай: «Выбыў на вызваленне ў Кiнешму».
Вестка аб гэтым пасля вызва лен ня Бран скай воб лас цi
прыйшла да нас ад Ксенii Антонаўны зiмой 1943—1944 года.
Як i ўся вёска, пасля пажару
мы жылi ў зямлянцы: пiсьмо
мама чытала пры святле ўваткнутай у сцяну лучыны. Юра горка плакаў, але тады да многiх
прыходзiлi «пахавальныя». Мы
вырашылi, што бацька жывы i
толькi прапаў без вестак. Адчайны падлетак уцякаў шукаць
яго ў Магадане — на таварняках, «зайцам»…
…Лагернае начальства нам
схлусiла. Не ў Кiнешму быў адпраўле ны наш баць ка пас ля
«вызвалення». У 2000 годзе мы
з сястрой, прачытаўшы следчую
справу бацькi, запыталi УУС Комi аб месцы смерцi i пахавання
па смерт на рэ абi лi та ва на га ў
1956 годзе А. А. Шашалевiча.
Вочы мае доўга адмаўлялiся
прыняць змест адказу. Нарэшце, асмельваюся прывесцi яго:
«Паведамляем, што Ваш бацька
Шашалевiч Андрэй Антонавiч,
1893 г. н., сапраўды адбываў пакаранне ў Усць-Вымлагу Комi з
12.10.42 … прыбыў з Беразлага.
Ён быў вызвалены 25.09.43 г. i
накiроўваўся да месца жыхарства — Фрунзенская вобласць,
Кагановiцкi раён, ст. Наватроiцкi. Па шляху руху 8 кастрычнiка
1943 г. у цягнiку быў знойдзены
труп Шашалевiча Андрэя Антонавiча, аб чым складзены акт —
начальнiк эшалона, медсястра,
упаўнаважаны мiлiцыi. Месца
пахавання невядома. Паведамленне аб смерцi накiроўвалася
ў ГАМ УУС Мурманскай вобл.
24.05.57 г. за № 1/1032. Падстава, арх. л/с.».
Iзноў невядома хто выканаў
злую волю…
Пад час азна ям лен ня са
след чай спра вай нам ад да лi
разам з прафсаюзным бiлетам
лагерную фатаграфiю бацькi.
На адвароце нiякiх запiсаў або
паметак: на ражку негатыва —
нейкiя лiчбы i знакi. Стомлены, няголены твар, шынель…
Не ама тар скi зды мак, але i
не стан дарт ны «зэ каўскi» —
стандартных у справе два: анфас, профiль. Здымак зроблены, хутчэй за ўсё, незадоўга
да «вызвалення», без ведама
таго, каго здымалi: позiрк яго
накiраваны не ў аб'ектыў, а кудысьцi ўбок, мабыць, да выхаду.
У вачах — змяшаныя пачуццi, i
дамiнуе надзея. На жыццё, вяртанне, сустрэчу…
Наталля ПРУШЫНСКАЯ,
дачка Андрэя Мрыя

пастаноўка. Мала таго, тэатр фактычна апярэдзіў іншых, адкрыўшы сезон
спектаклем «Пане Каханку» (аў тар А.
Курэйчык, рэжысёр С. Кавальчык) у
сярэдзіне жніўня. Публіка настолькі зачакалася тэатральных вечароў, што
ўсе квіткі былі прададзены, у зале быў
аншлаг, напрыканцы — гарачыя авацыі: беларуская тэма ў тэатры Горкага
ўспрымаецца з удзячнасцю. Усё-такі
гэта нацыянальны тэатр.
І не толькі гэты тэатр ідзе такім
шля хам. На ват На цы я наль ны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Беларусі другі сезон запар імкнецца
пачаць беларускім творам. Калі летась ім стала опера «Сівая легенда»
(Д. Смольскага, У. Караткевіча, пастаноўка М. Панджавідзэ), то сёлета 5 і 6 верасня мы чакаем прэм'е-

ру балета «Вітаўт» (паводле музыкі
В. Кузняцова).
І беларуская класіка на адкрыцці сезона, вядома, будзе. У Нацыянальным
акадэмічным драматычным тэатры імя
Янкі Купалы, згодна з традыцыяй, першай (10 верасня) з гледачамі сустрэнецца «Паўлінка», толькі ўжо абноўленая.
Але пастаноўка паводле Янкі Купалы
на пачатку сезона (5 верасня) будзе паказана ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі: «Адвечная песня»
(пастаноўка С. Кавальчыка). Але ж сучасная драматургія побач: «Тры Жызэлі» (А. Курэйчык, пастаноўка А. Гарцуева) — 6 верасня.
Асабліва засумаваўшым па тэатры
гледачам варта паклапаціцца пра квіткі
загадзя: нас такіх вельмі шмат!..
Ларыса ЦІМОШЫК.

Бліжэйшыя дні знакаміты
польскі пісьменнік правядзе
ў Мінску
Напярэдадні свайго дня народзінаў папулярны польскі пісьменнік Януш Вішнеўскі,
аўтар сусветнага бестселера «Адзінота ў
сеціве», прыехаў у сталіцу Беларусі, каб
прэзентаваць сваю новую кнігу — «На Фэйсбуку з сынам».
Прэзентацыя адбудзецца сёння, 17 жніўня, у музеі гісторыі горада Мінска. Дарэчы,
мерапрыемства пройдзе ў рамках праекта
«OZART», на якім мастачка Ніка Сандрас
і дызайнер Анастасія Півень прадставяць
свае творы.
Таксама сёння з 11.00 да 12.30 адбудзецца адкрытая аўтограф-сесія пісьменніка на вуліцы Русіянава, 4 у краме OZ.by,
якая і з'яўляецца арганізатарам візіту Вішнеўскага ў Мінск.
Вольга ЧАЙКОЎСКАЯ.

