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Го рад Мінск мо жа быць вы лу-
ча ны на зван не кніж най ста лі-
цы све ту 2017 го да. Кім і як? 
Вось гэ та, ба дай, са мае ці ка-
вае. Па-пер шае, за яў ка мо жа 
зы хо дзіць ад са мой кра і ны. 
Па-дру гое, яна па він на быць 
аб грун та ва на і змя шчаць шэ-
раг ары гі наль ных пра па ноў 
па пра вя дзен ні ак цыі, у якой 
за дзей ні ча на ўся кра і на, хоць 
і вы лу ча ец ца кан крэт ны го-
рад. 

Кніж ную ста лі цу све ту вы бі ра-
юць з шэ ра гу пра па ноў, дзе ля ча-
го пад эгі дай ЮНЕС КА ства ра ец ца 
арг ка мі тэт. У склад яго ўва хо дзяць 
экс пер ты, ся род якіх прад стаў ні кі 
Між на род най аса цы я цыі вы даў цоў, 
Між на род най фе дэ ра цыі кні га ганд-
ля роў, Між на род най фе дэ ра цыі біб-
лі я тэч ных аса цы я цый. Вы бар, ві-
даць, да ец ца няпрос та: на прык лад, 
на зван не кніж най ста лі цы све ту 
на 2014 год на мі на ваў ся бліз кі нам 
Віль нюс, але ўсту піў. Так са ма не 
прай шла ў свой час і за яў ка Маск-
вы. Чым жа мо жа «ўзяць» сталіца 
нашай дзяржавы? І што для гэ та га 
трэ ба зра біць?

Гіс то рыя
Алесь СУ ША, на мес нік ды рэк та ра 

На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі па 
на ву ко вай і вы да вец кай дзей нас ці, вы-
лу чае слуш ны ар гу мент:

— Бе ла ру сы — на род кніж ны. Не здар-
ма най больш вя до мы мі яр кі мі асо ба мі 
ў на шай куль ту ры бы лі лю дзі, звя за ныя 
з кні га мі: кні га вы даў цы, пісь мен ні кі, да-
след чы кі аль бо лю дзі ін шых пра фе сій, так 
ці інакш уве ка ве ча ныя ў кні зе. Ка лі мы 
пры га да ем на шу мі нуў шчы ну, то най перш 
згад ва юц ца ім ёны Фран ціш ка Ска ры ны, 
Еф ра сін ні По лац кай, Кі ры лы Ту раў ска-
га, Льва Са пе гі — усе гэ тыя асо бы так 
ці інакш бы лі звя за ны з кні гай. Мы зна-
хо дзім ся на пя рэ дад ні важ на га юбі лею — 
500-го дзя бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня. 
І ўсё час цей па чы на ем за дум вац ца пра 
ро лю кні гі ў на шым жыц ці і ў ста наў лен ні 
і раз віц ці ай чын най куль ту ры, якая пад-
трым лі вае кніж ны кі ру нак і ця пер: ад но за 
ад ным вы хо дзяць фак сі міль ныя вы дан ні, 
з'яў ля юц ца цу доў ныя аль бо мы, бе ла рус кія 
су час ныя вы дан ні за ва ёў ва юць шмат лі кія 
прэ міі, пры зы на між на род ных кон кур сах. 
Та му ўзнік ла ідэя пры няць удзел у ак цыі 
«Кніж ная ста лі ца све ту 2017 го да» ў той 
час, ка лі на ша кра і на бу дзе ад зна чаць 
500-год дзе бе ла рус ка га кні га дру ка ван ня 
і кні га дру ка ван ня ўсход не сла вян ска га. І 
мож на зра біць гэ та на між на род ным уз-
роў ні.

Ар гу мент сур' ёз ны. І яго ўзя лі да ўва гі 
2 га ды та му, ка лі на зван не кніж най ста-
лі цы све ту быў вы лу ча ны Ерэ ван. Та ды 
ар мя не пра дэ ман стра ва лі, якім чы нам 
кні га мо жа па ка заць уз ро вень раз віц ця 
куль ту ры на ро да. Ад нак да та — толь кі на-
го да, каб на мі ні ра вац ца на вы со кі ста тус 
ЮНЕС КА. Гіс та рыч ны фак тар мо жа ады-

граць сваю ро лю, але асноў ны кры тэ рый 
пры пад рых тоў цы ад па вед ных дасье — 
на яў насць пра грам раз віц ця чы тан ня ў 
ася род дзі роз ных груп гра мад ства і на огул 
раз віц ця кніж най куль ту ры.

Ідэя
— Мне да вя ло ся быць у скла дзе бе-

ла рус кай дэ ле га цыі ў час свят ка ван няў з 
на го ды на дан ня ста ту са су свет най кніж-
най ста лі цы Ерэ ва ну, — узгад вае Та дэ-
вуш СТРУ ЖЭЦ КІ, на мес нік стар шы ні 
Бе ла рус ка га фон ду куль ту ры. — Та ды 
гэ тая па дзея ста ла на цы я наль ным свя-
там для ўсёй Ар ме ніі. Яно аб' яд на ла ар-
мян ва ўсім све це: прад стаў ні кі ды яс па ры 
вель мі ак тыў на ўдзель ні ча лі ў рэа лі за цыі 
пра ек та. Яны да па маг лі ар га ні за ваць шэ-
раг ме ра пры ем стваў у мно гіх кра і нах све-
ту — у пры ват нас ці, вы ста вы ру ка піс ных 
кніг, ста ра дру каў і ар мян ска га мас тац тва 
ў Еў ро пе і Аме ры цы. Бы ло ад чу ван не 
агуль на га свя та, якое ўма ца ва ла па чуц цё 
на цы я наль най год нас ці. Гэ та звыш мэ та, 
якая, на мой по гляд, і па він на ста віц ца 
пры рэа лі за цыі вы шэй на зва на га пра ек та. 
У нас шмат прад па сы лак для та го, каб 
па спра ба ваць атры маць гэ ты ста тус. Але 
для гэ та га трэ ба рэа лі за ваць комп лекс 
ме ра пры ем стваў, якія бу дуць уліч вац ца 
пры пры няц ці ра шэн ня. Яны мо гуць быць 
па спя хо ва рэа лі за ва ныя толь кі пры цес-
ным су пра цоў ніц тве дзяр жаў ных ор га наў, 
уста ноў і з удзе лам шы ро кіх ко лаў гра мад-
скас ці. Та му што асноў ная ідэя пра ек та 
«Кніж ная ста лі ца све ту» — па пу ля ры за-
цыя чы тан ня. Гэ тая праб ле ма мае ця пер 
гла баль ны ха рак тар.

Го рад
На ту раль на, ка лі га вор ка пра са мы 

«кніж ны го рад» у гіс то рыі Бе ла ру сі, то тут 
ёсць ва ры ян ты. Пра іх на гад вае пісь мен-
нік На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ:

— Шмат на шых асвет ні каў вый шла з 

По лац ка. Гэ ты го рад як куль тур ны цэнтр 
на ле жыць не толь кі па ла ча нам, але ўсім 
жы ха рам кра і ны. Але Мінск — ста лі ца Бе-
ла ру сі, ад куль фар мі ру ец ца імідж кра і ны, 
якая лю біць і вы дае кні гі. Та му цэнтр ак цыі 
«Кніж ная ста лі ца све ту», ка лі прэ тэн ду ем 
на гэ тае зван не, па ві нен быць у Мін ску. 
Дзе ля та го, каб гэ та ад бы ло ся, каб мы ў 
све це за яві лі пра ся бе як пра на цыю, якая 
ства рае і чы тае кні гі, трэ ба га ва рыць пра 
на шу кра і ну і куль ту ру ў ін шых кра і нах. 
Та му што на ват мы са мі толь кі не каль-
кі дзя сят каў га доў та му ста лі ад кры ваць 
не ка то рыя ста рон кі сва ёй жа гіс то рыі, 
якія ты чы лі ся жыц ця на шых асвет ні каў. 
Але бе ла рус кая куль ту ра для мно гіх кра-
ін бы ла до на рам вай ско вых, на ву ко вых, 
асвет ніц кіх кад раў. Ска ры на — вы дат ны 
дзе яч Ад ра джэн ня, які на ле жыць не толь кі 
бе ла ру сам, не толь кі По лац ку. Так са ма не 
толь кі «на шы» Мі ко ла Гу соў скі і Сі мя он 
По лац кі. Ка лі мы бу дзем пад крэс лі ваць гэ-
тыя ака ліч нас ці, то атры ма ем да дат ко выя 
до ка зы, ча му Мінск мо жа прэ тэн да ваць на 
вы со кае зван не.

А вось якія ар гу мен ты ў Мі ха ся Па-
зня ко ва, стар шы ні Мінск ага га рад ско га 
ад дзя лен ня Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-
ру сі:

— Мінск з'яў ля ец ца ма гут ным цэнт рам 
кні гі. Тут пра цу юць мно гія твор цы, якія пі-
шуць не толь кі на бе ла рус кай ці рус кай мо-
ве, але і на ін шых мо вах (ар мян скай, пер-
сід скай, фар сі, лі тоў скай, поль скай, укра-
ін скай, бал гар скай). Мін скае га рад ское 
ад дзя лен не Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 
пра во дзіць вя лі кую куль тур на-асвет ніц-
кую ра бо ту. За год гэ та пры клад на больш 

як 2000 роз ных лі та ра тур ных ме ра-
пры ем стваў — у біб лі я тэ ках, му зе ях, 
шко лах, гім на зі ях, дзі ця чых сад ках. 
Ства ра юц ца лі та ра тур ныя клу бы, 
сту дыі, аб' яд нан ні. Пра вод зяц ца 
лі та ра тур ныя кон кур сы. Ла дзяц ца 
ці ка выя ак цыі — на прык лад «Па-
да ры кні гу дзе цям», згод на з якой 
у школь ныя біб лі я тэ кі пе ра да дзе на 
больш за 3000 эк зэмп ля раў кніг су-
час ных бе ла рус кіх пісь мен ні каў.

Бе ла русь — кра і на лі та ра та раў, 
якія час та са мі зна хо дзяць шлях да 
чы та ча. І та му не маг чы ма па лі чыць 
рэ аль ную коль касць кніг, ак цый, чы-
тан няў, су стрэч, ды і са міх пісь мен-
ні каў. З ад на го пунк ту гле джан ня, 
так са ма ар гу мент на на шу ка рысць: 
на шы лю дзі га то вы шу каць па трэб-
ныя кні гі са мі.

Кра і на да па ма гае лі та ра та рам 
па-свой му: пра вя ла «Год кні гі», ла-
дзіць што год між на род ны кніж ны 
кір маш і на ват пра во дзіць кніж ныя 
ба лі. Дык хі ба гэ та як не ў кніж най 
ста лі цы?

Пра соў ван не
Пры Мі ніс тэр стве куль ту ры ўжо 

ство ра на ра бо чая гру па, якая бу дзе пра-
ца ваць над пад рых тоў кай дасье. У яе 
склад увай шлі прад стаў ні кі Мі ніс тэр ства 
куль ту ры, Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, 
Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, На цы я наль най 
біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. Стар шы ня гру пы — на-
мес нік мі ніст ра куль ту ры Бе ла ру сі Ва сіль 
Чэр нік.

— У жніў ні ад бы ло ся па ся джэн не ра-
бо чай гру пы, — па ве да мі ла На тал ля 
За дзяр коў ская, га лоў ны спе цы я ліст 
упраў лен ня ўста ноў куль ту ры і на род-
най твор час ці Мі ніс тэр ства куль ту ры 
Рэспублікі Беларусь. — Гэ та гла баль ны 
пра ект, і мы ра зу ме ем, што ча су за ста-
ец ца не вель мі шмат: фак тыч на за год 
пра ца па він на быць зроб ле на. Згод на з 
пра ві ла мі па да чы да ку мен таў, мы па він-
ны на кі ра ваць за яў ку за 2 га ды, апош ні 
тэр мін — кра са вік 2015 го да. Важ на, каб 
на ша за яў ка ад роз ні ва ла ся ад шэ ра гу 
ін шых. Та му на ця пе раш нім эта пе ёсць 
мэ та — са браць пра па но вы ад больш за-
ці каў ле ных у гэ тым пра ек це асоб, уста ноў, 
ар га ні за цый, пры чым не толь кі з Мін ска, 
але і з усёй Бе ла ру сі. Та му што адзін з 
кры тэ ры яў ад бо ру — сту пень удзе лу ў гэ-
тым пра ек це рэ гі ё наў.

— Дасье — ба за вы да ку мент, які з'яў-
ля ец ца ас но вай для атры ман ня ста ту су 
кніж най ста лі цы све ту, — удак лад няе Та-
дэ вуш Стру жэц кі. — Та му яго трэ ба фар-
мі ра ваць не вуз кім ко лам, а з удзе лам усіх 
за ці каў ле ных ба коў.

За ці каў ле ныя ба кі — гэ та як усе на шы 
пісь мен ні кі, якія па він ны зна хо дзіць па ра-
зу мен не ў та кія мо ман ты, так і ўсе кні га-
вы даў цы і чы та чы. Ці не дзе ля апош ніх і 
вар та ўсё гэ та па чы наць?

Ві да воч на, што нам па трэб ны ўдзел у гэ-
тай ак цыі. І кож ны, хто ў ёй за ці каў ле ны, мо-
жа да лу чыц ца са сва і мі ідэ я мі і пра па но ва мі, 
якія бу дуць раз гля дац ца ра бо чай гру пай.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

У мін скай га ле рэі імя Мі ха і ла Са-
віц ка га (пл. Сва бо ды, 15) да 15 сту-
дзе ня пра цуе ўні каль ная вы ста ва 
ма ля ва ных ды ва ноў «На шчас це» 
мас тач кі са Случ чы ны Але ны Кіш. 
Ды ва ны пры ве зе ны на экс па зі-
цыю пе ра важ на з фон даў гіс то ры-
ка-куль тур на га му зея-за па вед ні ка 
«За слаўе», дзе зна хо дзяц ца яшчэ 
тво ры ін шых бе ла рус кіх мас та коў 
на іў на га мас тац тва: Язэ па Драз до-
ві ча з Дзі сен шчы ны, Фё да ра Су-
ха ві лы, Ге на дзя Ку заў ко ва, Ядз ві гі 
Вай це шык, а так са ма мас та коў, якія 
зай ма лі ся по шу ка мі аў тэн тыч ных 
ма ля ва ных ды ва ноў па бе ла рус кіх 
вёс ках і ства ра лі ма ля ва ныя ды ва-
ны на су час ны ка пыл: Ула дзі мі ра 
Ба са лы гі, Аляк сея Ма рач кі на і Вік-
та ра Мар каў ца. На вы ста ве так са ма 
прад стаў ле ны ды ва ны з пры ват най 
ка лек цыі мас та ка-гра фі ка Ула дзі-
мі ра Ба са лы гі, а так са ма дзве ма-
ля ван кі з хат няй ка лек цыі мін чан кі 
Іры ны Пус та ва ла вай. Не ве ра год на, 
але не ка лі яе сям'я за маў ля ла гэ тыя 
ды ва ны са мой Але не Кіш!

На экс па зі цыі так са ма мож на па ба чыць 
два ад рэ стаў ра ва ныя ма ля ва ныя ды ва ны 
Але ны Кіш. Пра фе сій ная рэ стаў ра цыя ды ва-
ноў (якая ра бі ла ся сі ла мі рэ стаў ра та раў На-
цы я наль на га мас тац ка га му зея Бе ла ру сі на 
ча ле з на мес ні кам ге не раль на га ды рэк та ра 
па рэ стаў ра цыі і фон да вай ра бо це Сяр ге ем 
Бас лы кам) бы ла здзейс не на на срод кі Бе-
ла рус ка га на род на га бан ка, пры іні цы я ты ве 
і фі нан са вай пад трым цы яко га ў рам ках пра-
ект ArtCard, да рэ чы, і ла дзіц ца вы ста ва «На 
шчас це». Банк так са ма вы ку піў эк зэмп ляр 
«Су свет най эн цык ла пе дыі на іў на га мас тац-
тва», у якую, да рэ чы, ува хо дзіць і бе ла рус-
ка Але на Кіш. Уся го там прад стаў ле на 800 
ім ёнаў з 50 кра ін усіх 7 кан ты нен таў. Нам, 
бяс спрэч на, ёсць чым га на рыц ца!

З за быц ця да но ва га жыц ця
Гэ та ўжо сён ня пра на шыя ма ля ван кі 

ве да юць мно гія. Але ўпер шы ню да след-
чы кі звяр ну лі на іх піль ную ўва гу ў 1980—
1990-я гг. Та ды бе ла рус кія мас та кі но вай 
ге не ра цыі ста лі са мі ез дзіць па вёс ках, 
шу каць, пра сіць, куп ляць за ўлас ныя гро-
шы і лі та раль на ра та ваць бе ла рус кія ма-
ля ва ныя ды ва ны — іх зна хо дзі лі ў са ба чых 
бу дах, хля вах, пу нях. Стра ціў шы сваю дэ-
ка ра тыў на-прэў крас ную знач насць, якую 
рас пі са ныя ўруч ную ды ва ны ме лі ў га ды 
свай го роск ві ту да з'яў лен ня ма шын ных 
ды ва ноў (1920—1960-я гг.), вяс коў цы ста-

лі вы ка рыс тоў ваць іх для гас па дар чых па-
трэб. Тут я не-не ды пры гад ваю з ран ня га 
дзя цін ства, што ў ба бу лі най ха це на Ві-
цеб шчы не так са ма ві сеў ней кі та кі ды ван, 
рас пі са ны квет ка мі на чор ным фо не. Ці 
гэ та быў ма ля ва ны ды ван, ці ней кі ін шы, 
я не ве даю, але па мя таю так са ма, што 
по тым ён не ку ды бяс след на знік... Маг чы-
ма, да рос лыя яго па лі чы лі ста ра мод ным 
пы лаз бор ні кам ды па прос ту вы ра шы лі 
вы кі нуць... А мо жа, яго ку пі лі пры ез джыя 
эт ног ра фы — су ця шаю ся бе на дзе яй! І 
яшчэ сён ня, маг чы ма, дзе-ні дзе ў бе ла-
рус кіх вёс ках у якіх-не будзь зу сім не пры-
дат ных мес цах за хоў ва юц ца ўні каль ныя 
бе ла рус кія ма ля ва ныя ды ва ны. Пы ляц ца, 
гні юць, вы цві та юць, пра па-
да юць. І нам з ва мі трэ ба іх 
ра та ваць.

Упер шы ню на Бе ла ру сі 
ма ля ва ныя ды ва ны з'я ві-
лі ся ў 1920-я га ды. У тыя 
скла да ныя ча сы НЭ Па, по-
тым ка лек ты ві за цыі і дзвюх 
вой наў на шы су ай чын нік 
ме лі ця гу да пры го жа га, 
сваё ўяў лен не пра шчас-
це, ха це лі мець у ха це свой 
ма ле неч кі рай. Ма ля ва ныя 
ды ва ны — гэ та на огул адзін 
з цу доў ных пры кла даў у гіс-
то рыі куль ту ры, ка лі мас тац-
тва бы ло за па тра ба ва ным і 
ме ла прак тыч нае пры мян не: 
іх за маў ля лі ў якас ці па да-
рун ка на вя сел ле, на ро дзі-
ны дзі ця ці ды ін шыя свя ты. 
Леп ша га па да рун ка і быць 
не маг ло! Та му і з'я ві ла ся 
тэх ні ка і куль ту ра ма ля ва нак: яны бы лі не-
аб ход ныя прос тым лю дзям. А мас та кі-са-
ма вуч кі, не аб дзе ле ныя та лен там, у сваю 
чар гу, ад чу лі под ых ча су і зра зу ме лі, як быць 
за па тра ба ва ны мі і за раб ляць са бе на хлеб. 
Тое, што на па чат ку вы кон ва ла вы ключ на 
дэ ка ра тыў на-пры клад ную функ цыю, сён ня 
ста ла шэ дэў рам на іў на га мас тац тва. А імя 
Але ны Кіш ста іць у ад ным шэ ра гу з ін шым 
су свет на вя до мым ін сіт ным мас та ком — гру-
зі нам Ні ко ла Пі рас ма ні.

Пра жыц цё і твор часць Але ны Кіш, на 
жаль, вя до ма не вель мі шмат. Не каль-
кі га доў та му рэ жы сёр Га лі на Ада мо віч і 
муль ты плі ка тар Іры на Ка дзю ко ва зра бі лі 
фільм пра мас тач ку — «Ма ля ва ны рай». 
У ім, ві даць, і са бра ны най больш дак лад-
ныя фак ты з бія гра фіі Але ны Кіш. Ад туль, 
на прык лад, я да ве да ла ся, што ў род най 
вёс цы мас тач ку лі чы лі не зу сім звы чай-
ным ча ла ве кам. Хут чэй за ўсё, яна ме ла 
ней кія псі хіч ныя ад хі лен ні. Ды і сям'я ў 
яе бы ла дзіў на ва тая: баць кі не зай ма лі ся 
сель скай гас па дар кай. Баць ка ба ла ваў 

дач ку, пры во зя чы ёй у па да ру нак су кен кі. 
Але на тым ча сам асвой ва ла мас тац кую 
тэх ні ку ма ля ва нак. Звы чай на яны ра бі лі ся 
на не за грун та ва ным па лат не, якое па кры-
ва ла ся чор най фар бай. Пас ля алей ны мі 
аль бо кле е вы мі фар ба мі, ча сам з вы ка-
ры стан нем на бі ва нак і тра фа рэ таў, на 
чор ны фон на но сіў ся ка ля ро вы ма лю нак. 
І рас цві та ла шчас це! Прос тае, яск ра вае, 
шчы рае шчас це люд ское.

У Але ны Кіш бы лі тры асноў ныя сю жэ-
ты, якія яна так ці інакш ма ля ва ла для сва іх 
та га час ных «за каз чы каў»: «Ліст да ка ха на-
га», «Дзе ва на во дах» і «Рай». Ка лі твор ца 
не ве дае пра віл, ка но наў, па якіх трэ ба пра-
ца ваць пра фе сій на, ён па чы нае ства раць 

свой свет. І ў мно гім гэ тае ня ве дан не пра віл 
ні бы раз вяз вае ру кі, раз ня воль вае. Пад свя-
до масць, ін ту і цыя са мі дык ту юць свае пра-
ві лы, а агуль на пры ня тыя пра ві лы та кі адо-
ра ны твор ца, мас так-са ма вуч ка па ру шае. 
У вы ні ку атрым лі ва ец ца неш та аб са лют на 
но вае, ары гі наль нае, як у Але ны Кіш аль бо 
Ан ры Ру со. І по тым, ка лі гэ ты твор ца, час цей 
за ўсё пас ля смер ці, ста но віц ца пры зна ным 
і зна ка мі тым, яго на ва тар скія пра ві лы ста-
но вяц ца нор май. Умоў на. Але гэ тай нор май 
па чы на юць ка рыс тац ца ін шыя мас та кі, на ват 
пра фе сій ныя, з'яў ля ец ца мност ва шчы рых 
сты лі за та раў, пры хіль ні каў і на ват эпі го наў.

Што праў да, лёс са мой Але ны Кіш не быў 
та кім стра ка тым і ра дас ным, як свет на яе 
ды ва нах. Апош ні пік за па тра ба ва нас ці ма-
ля ва ных ды ва ноў прый шоў ся на час пас ля 
Пер шай су свет най вай ны. Пас ля Дру гой 
су свет най вай ны, зда ец ца, на пэў ны час у 
лю дзей не за ста ло ся ані гро шай, ані ця гі да 
пры го жа га. Да та го ж усё па ча ло ме ха ні за-
вац ца, і ру кат вор ныя ма ля ван кі спак ва ля 

пе ра ста ва лі быць за па тра ба ва ны мі і не аб-
ход ны мі, як ра ней. Не ма ю чы ўлас най сям'і 
і стра ціў шы сэнс і сты мул ма ля ваць, Але на 
Кіш у 1949 го дзе скон чы ла жыц цё са ма губ-
ствам — ута пі ла ся. Адзі но кая, дзіў ная, 60-га-
до вая мас тач ка ака за ла ся аб са лют на ні ко му 
не па трэб най... Пры знан не да яе прый шло 
толь кі праз шмат га доў. У 1978 го дзе на 
І Рэс пуб лі кан скай вы ста ве на род ных ма ля-
ва ных ды ва ноў упер шы ню бы ла прад стаў ле-
на ма ля ван ка Але ны Кіш, зной дзе ная і ад рэ-
стаў ра ва ная Ула дзі мі рам Ба са лы гам. Та ды ў 
тво раў мас тач кі па ча ло ся но вае жыц цё.

Нам за ста ла ся спад чы на
Вы ста ва «На шчас це» па він на стаць 

да дат ко вым штурш ком для ад наў лен ня 
ін та рэ су да твор час ці Але ны Кіш у пры-
ват нас ці і бе ла рус ка га ін сіт на га мас тац тва 
на огул. А так са ма цу доў ным пры кла дам 
ме цэ нац тва ў Бе ла ру сі. Як хо чац ца, каб 
ін шыя на шы буй ныя кам па ніі бра лі прык-
лад з Бе ла рус ка га на род на га бан ка і не 
шка да ва лі гро шай на мас тац тва і куль ту ру! 
У та кі скла да ны кам п'ю та ры за ва ны, на-
скрозь ка мер цый на-рын ка вы час чыс та му 
мас тац тву са мо му не вы жыць. А ў на шай 
кра і не, як вя до ма, ёсць свае тра ды цыі ме-
цэ нац тва, якія ра зам з улас на мас тац кі мі 
тра ды цы я мі так са ма трэ ба пра цяг ваць.

Абя ца юць, да рэ чы, што ў рам ках вы ста-
вы пад час на ва год ніх школь ных ва ка цый 
ад бу дзец ца май стар-клас па ства рэн ні ма-
ля ва нак для дзя цей. Гэ та, як ужо бы ло ад-
зна ча на, уні каль ная тэх ні ка, якую так са ма 
вель мі важ на не стра ціць. І на огул, вя дуц-
ца раз мо вы на ват пра ства рэн не ў Мін ску 

Му зея на іў на га мас тац тва. Уліч ва ю чы, на-
коль кі ў на шай кра і не ба га тая на род ная 
куль ту ра і коль кі ў нас мас та коў-са ма ву чак 
і да след чы каў іх твор час ці, нам бы ло б чым 
на поў ніць та кі му зей. Тут пры гад ва юц ца 
ад ра зу ўні каль ны разь бяр па дрэ ве Мі ко-
ла Та ра сюк, пра яко га Вік тар Аслюк зняў 
да ку мен таль ны фільм «Драў ля ны на род», 
да след чы ца ін сіт на га мас тац тва Воль га 
Ла ба чэў ская, якая ў тым лі ку вы да ла кні-
гу «Ма ля ва ныя сны Паў ла Мар ці но ві ча», 
мност ва ін шых кніг і аль бо маў па на іў ным 
мас тац тве, якія вы хо дзі лі ў Бе ла ру сі.

Ка лі на огул га ва рыць пра спад чы ну, то ў 
Бе ла ру сі пы тан не яе за ха ван ня (куль тур най, 
гіс та рыч най) заўж ды ста іць над звы чай вост-
ра. І тут да рэ чы бу дзе ска заць пра ге ра іч ную 
пра цу ка лек ты ву за слаў ска га му зея, дзе за-
хоў ва ец ца ба га тая ка лек цыя ма ля ва нак, якія 
ця пер мож на па ба чыць у Мін ску. Яны ўсё 
яшчэ пра цяг ва юць ез дзіць у экс пе ды цыі і 
шу каць ма ля ва ныя ды ва ны. Час та ледзь не 
за ўлас ныя гро шы куп ля ю чы іх у вяс коў цаў. 
Праў да, з-за бю ра кра тыч най вал туз ні і па пя-
ро вых фар маль нас цяў ча сам пе ра куп шчы кі 
каш тоў нас цяў іх апя рэдж ва юць...

Яшчэ вар та ад зна чыць, што ўмо вы, у 
якіх за хоў ва юц ца экс па на ты ў схо ві шчы 
гіс то ры ка-куль тур на га му зея-за па вед ні-
ка «За слаўе», не са мыя ўзор ныя. Ха ця 
му зей — дзяр жаў ная струк ту ра, зна хо-
дзіц ца на ба лан се Мі ніс тэр ства куль ту ры 
і іс нуе ва ўмо вах ня ста чы фі нан са ван ня на 
эле мен тар ны ра монт. Між тым, тут за хоў-
ва юц ца ўні каль ныя бе ла рус кія тво ры мас-
тац тва — ма ля ван кі, якія не да пу шчаль на 
стра ціць!..

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ.

ЧАС ШЧАЎ КУН КА
Тру па бе ла рус ка га ба ле та пра во дзіць ка ляд ны 
гаст роль ны тур па Гер ма ніі і Аў стрыі.

З 8 снеж ня па 28 сту дзе ня на шы ар тыс ты бу дуць 
за ча роў ваць Еў ро пу ба ле та мі Пят ра Чай коў ска га. 
У афі шы Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі ёсць свя точ ны 
спек такль «Шчаў ку нок, ці Яшчэ ад на Ка ляд ная гіс-
то рыя» і ча роў ная каз ка «Ле бя дзі нае во зе ра». Гэ тыя 
два ба ле ты бе ла рус ка га тэ ат ра ўба чаць у дзя сят ках 
га ра доў Еў ро пы, у тым лі ку ў Ве не, Бер лі не, Мюн-
хе не, Кёль не, Гам бур гу, Штут гар це, Франк фур це, 
Лейп цы гу і ін шых. Ба лет ную кла сі ку ўва со бяць вя ду-
чыя са ліс ты бе ла рус ка га ба ле та, ся род якіх на род-
ныя ар тыс ты Бе ла ру сі Ігар Ар та мо наў, Воль га Гай ко, 
Люд мі ла Куд раў ца ва, за слу жа ны ар тыст Рэспублікі 
Беларусь Ан тон Краў чан ка, лаў рэ а ты між на род ных 
кон кур саў Кан стан цін Ге ро нік, Ігар Анош ка, Аляк-
санд ра Чы жык і ін шыя.

Акра мя та го, у афі шы На цы я наль на га ака дэ міч на га 
Вя лі ка га тэ ат ра опе ры і ба ле та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
на гэ ты час так са ма за яў ле ныя ба лет ныя спек так-
лі. Ёсць на ват ка ляд ны «Шчаў ку нок» — праў да, гэ та 
спек такль Бе ла рус кай дзяр жаў най ха рэа гра фіч най 
гім на зіі-ка ле джа.

КА ЛЯД НАЕ. МУ ЗЫЧ НАЕ
Што га до вае шоу ад бе ла рус кіх гур тоў

Дзень 25 снеж ня па до ра ны нам як свя та. 
І гэ тае свя та мож на ад зна чаць па-бе ла-
рус ку: з ад па вед ным ка ла ры там, ду хам, 
пес ня мі. І на ват з бе ла рус кай тра ды цы яй 
апра на цца ў свя точ ныя кас цю мы: усім, 
хто сё ле та прый дзе на Ка ляд ны фэст у 
ад мыс ло вых стро ях, ар га ні за та ры шоу 
абя ца юць па да рун кі.

Але па да ру нак ужо сам гэ ты кан цэрт, які 
ад бу дзец ца ў клу бе «Re:publіc». З ад на го бо ку 
— маг чы масць пра вес ці свя точ ны дзень у ад па-
вед най ат мас фе ры. З дру го га бо ку — су стрэ ча 
з вы дат ны мі бе ла рус кі мі гур та мі — та кі мі як 
«Ста ры Оль са», «Znіch», «Lіtvіntroll», «Іrdorath», 
«Pawa». Але яшчэ ёсць мо мант да лу чэн ня да 
ай чын най гіс то рыі і куль ту ры: праз ся рэд ня веч-
ныя тан цы, га ла сы ста ра даў ніх ін стру мен таў, 
якія вы ка рыс тоў ва юць му зы кан ты, праз бе ла-
рус кую мо ву, якая гу чыць у іх пес нях.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Нот ны ра докНот ны ра док  ��

ЦЫМ БА ЛЫ 
ЗА ЧА РОЎ ВА ЮЦЬ ЕЎ РО ПУ

У шас ці га ра дах Фран цыі, Гер ма ніі, Бель гіі і Люк сем бур га 
з вя лі кім пос пе хам прай шоў між на род ны му зыч ны фес ты-
валь з удзе лам Еў ра пей ска га мо ла дзе ва га сім фа ніч на га 
ар кест ра, якім кі ра ваў на род ны ар тыст Бе ла ру сі, ды ры жор 
Мі хась Ка зі нец. У якас ці са ліст кі ра зам з гэ тым ар кест рам 
вы сту пі ла сту дэнт ка Бе ла рус кай ака дэ міі му зы кі, лаў рэ ат 
між на род ных і рэс пуб лі кан скіх кон кур саў, цым ба ліст ка 
Аляк санд ра Дзе ні се ня.

Ар га ні за та рам фес ты ва лю ста но віц ца па чар зе кож ная з 
вы шэй на зва ных кра ін. Сё ле та та кі го нар вы паў фран цуз ска-
му го ра ду Нан сі, а дак лад ней — яе кан сер ва то рыі на ча ле з 
ды рэк та рам, вы дат ным му зы кан там Жа нам-Фі лі пам На ва рам. 
Кі ра ваць ар кест рам кож ны год за пра ша ец ца но вы, «нейт раль-
ны» ды ры жор.

— З кан сер ва то ры яй Нан сі ў нас скла лі ся цес ныя твор чыя 
су вя зі яшчэ ў той пе ры яд, ка лі я быў рэк та рам Бе ла рус кай ака-
дэ міі му зы кі, — рас па вя дае Мі хась Ка зі нец. А па спры яў гэ та му 
наш зям ляк, су свет на вя до мы спя вак Ар кадзь Ва ла дось. Ён 
ву чыў ся ў на шай кан сер ва то рыі, але пас ля трэ ця га кур са, ка лі 
стаў лаў рэ а там кон кур су імя Глін кі, яго за пра сі лі ў Ле нін град. 
Ней кі час ён там пра ца ваў са ліс там опер на га тэ ат ра імя Кі ра ва. 
Пас ля та ле на ві та га спе ва ка пе ра ма ні лі ў Фран цыю, дзе ён і жы-
ве ўжо шмат га доў. Але па ві нен ска заць, што гэ та адзін з тых 
лю дзей, хто не за быў ся пра род ны кут. Ар кадзь Ва ла дось дбае 
пра куль тур ныя су вя зі з Бе ла рус сю, ма ю чы жа дан не па ка заць 
фран цу зам на ша мас тац тва, на шу куль ту ру.

Я ў та кім пра ек це ўдзель ні чаў упер шы ню. Ха ця ра ней ды ры жы-
ра ваў ар кест ра мі ў Фран цыі і Гер ма ніі. Але то бы лі ар кест ры ад ной 
кра і ны. А тут — му зы кан ты, са бра ныя з ча ты рох кра ін, не сыг ра ныя, 
усе яшчэ сту дэн ты кан сер ва то рый. Пра ца па ча ла ся за паў го да 
да па чат ку фес ты ва лю. Мне вы сла лі пар ты ту ры ўсіх му зыч ных 
тво раў, якія бу дуць вы кон вац ца на кан цэр тах. Пра гра му кан цэр та 
скла да лі су мес на. Я маю на ўва зе ін тэр на цы я наль ную ка мі сію з 
рэк та раў шас ці роз ных кан сер ва то рый. Ад ра зу ж вы ра шы лі, што 
му зы ка па він на быць роз на сты лё вай. Та му ў пра гра му ўклю чы лі 
«Ве лі код ную ўвер цю ру» Рым ска га-Кор са ка ва, кан цэрт Шу ма на для 
ча ты рох вал тор наў з ар кест рам, скла да ней шую сім фо нію Хін дэ мі та. 
Па ма ёй пра па но ве ў пра гра му кан цэр та быў уклю ча ны вы дат ны 
твор бе ла рус ка га кам па зі та ра Ула дзі мі ра Кур' я на для цым ба лаў 
з ар кест рам. Праў да, ка мі сія, па слу хаў шы за піс гэ та га тво ра, вы-
ка за ла па жа дан не, каб цым ба лы гу ча лі ў су пра ва джэн ні не толь кі 
струн на га ар кест ра, як гэ та бы ло ў аў та ра, а ўся го сім фа ніч на га 
ар кест ра. Кам па зі тар ах вот на на пі саў но вую пар ты ту ру, і па ві нен 
ска заць, што твор ад гэ та га толь кі вый граў — за гу чаў больш яр ка, 
па лі фа ніч на.

Са праўд най «бом бай» кож на га кан цэр та бы ло вы ступ лен не 
Аляк санд ры Дзе ні се ні. На гле да чоў вя лі кае ўра жан не ра бі ла і цу-
доў ная му зы ка Кур' я на, і вы со кае вы ка наль ніц кае май стэр ства 
на шай цым ба ліст кі. Кож ны раз за ла лі та раль на ўзры ва ла ся гро-
мам апла дыс мен таў. Са шу не ад пус ка лі са сцэ ны, па тра бу ю чы 
вы ка нан ня на біс.

Думаецца, што мы ча сам не цэ нім сваё, ста вім ся да ай чын най 
му зы кі скеп тыч на. І дар ма. Бе ла рус кая му зы ка — вы дат ная! Асаб-
лі ва му зы ка апош ніх дзе ся ці год дзяў. Па сва ёй пра фе сій нас ці, па 
сва іх твор чых маг чы мас цях, па той дра ма тур гіі, якую яна вы каз вае, 
бе ла рус кая му зы ка ні ў чым не са сту пае еў ра пей скай. У гэ тым я 
чарговы раз пе ра ка наў ся пад час кан цэр таў Еў ра пей ска га мо ла-
дзе ва га ар кест ра.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ
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Вер ні са жыВер ні са жы  �� «СКАР БЫ УКРА І НЫ» 
ЦЯ ПЕР У БЕ ЛА РУ СІ

Маг чы масць па ба чыць уні каль ныя тво ры мас тац тва са срэб ра з каш тоў ны мі ка мя ня мі, фар фо ру, фа ян су

АА  �� к цыяк цыя КНІЖ НЫ МІНСК,
аль бо Што мо жа пе ра тва рыць ста лі цу Бе ла ру сі ў ста лі цу све ту?

Мад рыд быў пер шым го ра дам, які 
пры няў ак цыю «Кніж ная ста лі ца 
све ту» ў 2001 го дзе. Ар га ні за та ры 
імк нуц ца вы бі раць га ра ды так, 
каб аха піць усе кан ты нен ты.

Вы ста выВы ста вы  �� ШЧАС ЦЕ АЛЕ НЫ КІШ
Для ўні каль най вы ста вы ад рэ стаў ра ва лі два ма ля ва ныя ды ва ны мас тач кі

Што ду ма юць бе ла рус кія твор цы пра твор часць 
Але ны Кіш сён ня?

Ула дзі мір ПАР ФЯ НОК, фо та мас так, рэ дак тар вэб-аль ма на ха photoscope.by:
— Мне ўво гу ле па да ба ец ца на іў нае, не пра фе сій нае мас тац тва. Бо яно, я лі чу, 

дэ ман струе нам са праўд нае, чыс тае стаў лен не да мас тац тва: «жа даю і раб лю», а 
не «трэ ба ад па вя даць ста ту су, та му раб лю». У на іў ным мас тац тве (уліч ва ю чы і фа-
та гра фію) ёсць неш та та кое, што стр ача на пра фе сі я на ла мі, спад ка ем ца мі пэў ных 
школ. Ёсць ней кая энер гія не дак лад най кам па зі цый най вы ве ра нас ці, а энер гія вы-
пад ко ва га, па ра дак саль на га, ан ты пра фе сій на га. Мя не гэ та ўзруш вае і дае пэў ныя 
штурш кі для свай го пра фе сій на га мас тац тва. Але на Кіш — гэ та прад вес ні ца на ша га 
не на ро джа на га Эн дзі Уор ха ла, гэ та са праўд ны на род ны поп-арт.

Рус лан ВАШ КЕ ВІЧ, мас так:
— Мне ў сту дэнц тве бы ла вель мі ці ка вая яе твор часць. Яна та ды толь кі ад кры ла ся, 

і мно гія зна хо дзі лі ся пад яе ўплы вам. Скульп тар Ула дзі мір Ла мей ка на ват дып лом ёй 
пры свя ціў у свой час. У мас тац тва Але ны Кіш вель мі шмат агуль на га з аван гар дам. 
Тое, як яна пра ца ва ла з ко ле рам, сён ня ста но віц ца вель мі бліз кім су час на му мас тац-
тву. А ця пер у свят ле гла баль ных тэм ней кія ма лень кія спра вы ў мас тац тве — пры-
мі тыў, на іў, мас тац тва дзя цей, аў тсай да раў, аў тыс таў — ста но вяц ца вель мі ці ка вы мі 
ў прын цы пе, гэ та на ват у трэн дзе, так ска заць, пры цяг вае ку ра тар скую ўва гу. Мне 
спа да ба ла ся, што вы ста ва бы ла пад тры ма на бан кам — яны на ват пра спан сі ра ва лі 
рэ стаў ра цыю не каль кіх ра бот. Па-мой му, гэ та су пер, гэ та пры цяг вае ўва гу да на шай 
гіс то рыі, мас тац тва. Гэ та вель мі зда ро выя тэн дэн цыі, якія аб на дзей ва юць.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Збор па доб ных рэ чаў на ле жыць На цы я-
наль на му му зею гіс то рыі Укра і ны. І як 
тут не ска заць, што на ша су сед ка — 
ба га тая кра і на?! Ба га тая не толь кі 
каш тоў ны мі вы ра ба мі, але і сва і мі 
тра ды цы я мі ства рэн ня каш тоў нас-
цяў. Раз ва жаць пра гэ та лепш пас ля 
на вед ван ня ўкра ін скай вы ста вы ў На-
цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі Бе ла ру сі, 
якая прад стаў ляе юве лір ныя вы ра бы XVІ—
XX ста год дзяў, ство ра ныя як мяс цо вы мі 
май стра мі, так і тво ры за меж ных мас та коў 
і май строў. Яны таксама ўпры гож ва юць 
ка лек цыю ўкра ін ска га му зея.

Ці ка ва да ве дац ца, што ва Укра і не бы лі 
свае вы дат ныя май стры-юве лі ры. На прык-
лад, пра май стэр ства зна ка мі та га кі еў ска га 
май ст ра Іва на Ра ві ча (пра ца ваў у XVІІІ ста-
год дзі) мож на да ве дац ца, ка лі па гля дзець па цір, 
упры го жа ны эма ле вы мі ме даль ё на мі. Ці вось ку бак 
ХІХ ста год дзя з се рыі «Дра кон», які вы раб ле ны на 
кі еў скай фір ме Іо сі фа Мар ша ка — ме на ві та яго на-
зы ва лі «ўкра ін скім Фа бер жэ». Бос кае май стэр ства 
час та слу жы ла бос кім спра вам: май стры цу доў на 
ўме лі ўпры гож ваць аб ра зы ці кры жы.

Ёсць і тое, што ўпры гож ва ла бу дзён нае жыц цё, 
на ват ка лі ме ла ўты лі тар нае пры зна чэн не: ста ло вы 

по суд, ва зы, на столь ныя прад ме ты, скульп-
ту ры. Але сён ня гэ та так са ма тво ры мас-
тац тва, якія на ле жаць гіс то рыі: на прык лад, 
вы ра бы Ім пе ра тар скай Кі е ва-Ме жы гор-
скай фар фо ра вай фаб ры кі, ін шых зна ка-
мі тых фаб рык Мік ла шэў ска га, Гард не ра. 
Для па раў на ння: прад стаў ле ны фар фор 
за ход не еў ра пей скай вы твор час ці кан ца 
XVІІІ — дру гой па ло вы XІX ста год дзяў, а 

так са ма тво ры дэ ка ра тыў на-пры клад но га 
мас тац тва. Май стры не стрым лі ва лі сваю 
фан та зію на ват та ды, ка лі ра бі лі рэ чы для 
ка ры стан ня, на прык лад, за ста лом. Вось 
ці ка ва: з якім на стро ем лю дзі ка лісь ці ўзні-
ма лі куб кі ў вы гля дзе пту шак і жы вёл (ад 
ня мец кіх май строў)? Ся род скар баў, якія 
на ле жаць Укра і не, ёсць вы ра бы прад стаў-
ні коў роз ных на ро даў — яў рэй ска га, ар-

мян ска га, гру зін ска га, крым скіх та та раў і ін-
шых. Знач ную част ку прад стаў ле ных экс па на таў 

скла да юць рэ чы, вы раб ле ныя ў юве лір ных цэнт рах 
Ра сій скай ім пе рыі. У пры ват нас ці мож на па ба чыць 
ра бо ты мас коў скіх і рас тоў скіх май строў ў лю бі май 
імі тэх ні цы эма лі па ска ні на тэ мы еван гель скіх сю-
жэ таў. Што цу доў на — тое цу доў на. Што ад мет на і 
прад стаў ляе кра і ну ба га тай — тое збі ра ец ца ста год-
дзя мі і не ад ным па ка лен нем.
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За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Ма ля ва ны ды ван Але ны Кіш «Рай».Ма ля ва ны ды ван Але ны Кіш «Рай».


