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— Аляк сандр, князь Ізя слаў 
уяў ляў ся мне 7-га до вым хлап-
чуком, які трымае ў руках меч і 
сме ла за сту па ец ца за сваю ма ці. 
Ад нак вы па ка за лі яго як ма гут-
на га стат на га ва я ра. Ча му ме на ві-
та та кім вам уба чыў ся Ізя слаў?

— Усё-та кі гэ та пом нік кня зю, які 
па мёр ужо да рос лым — па роз ных 
звест ках, ад 25 да 31 го да. Да та го 
ж князь — гэ та той ча ла век, які па-
ві нен тры маць зброю ў ру ках, умець 
ду маць, умець кі ра ваць. На шчад-
кі за пом ні лі яго як кня зя-кніж ні ка, 
які рас паў сюдж ваў кні га пі сан не па 
ўсёй кра і не (та му ў ру ках Ізя сла-
ва — кні га. — Аўт.). Гэ та бы ло вы-
ні кам та го, што ён сын сва ёй ма ці 
Раг не ды, якая бы ла пер шай ма-
наш кай ва ўсход не сла вян скіх зем-
лях і за сна ва ла пер шы ма нас тыр у 
го ра дзе, які на той час на зы ваў ся 
Ізя слаўль. І тое, што ён стаў па між 
ма ці і баць кам і ха цеў ад помс ціць 
яму, так са ма свед чыць пра муж-
насць гэ та га ча ла ве ка.

— Ва ша дып лом ная пра ца ў 
Ака дэ міі мас тац тваў бы ла пры-
свеч на на біт ве на Ня мі зе. Так са-
ма вы ра бі лі скульп ту ры Кі ры лы 
Ту раў ска га, Усяс ла ва Ча ра дзея… 
Чым аб умоў ле ны та кі ін та рэс да 
гіс та рыч най тэ ма ты кі?

— Я ву чыў ся ў гім на зіі-ка ле джы 
мас тац тваў імя Ахрэм чы ка, а там ра-
біў ся ўхіл не толь кі на вы яў лен чае 
мас тац тва, але і на гіс то рыю і ін шыя 
гу ма ні тар ныя прад ме ты. На стаў ні ца 

бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры Па лі-
на На ско ва асаб лі ва моц на на мя не 
паў плы ва ла… Да та го ж у на шым 
мі ну лым вель мі шмат бе лых плям. 
Вой ны зда ра лі ся прак тыч на кож-
ныя 40–50 га доў, па кі да ю чы пас ля 
ся бе спус та шэн не. Ка лісь ці гэ та бы-
ла кра і на зам каў, а ця пер іх мож на 
пе ра лі чыць па паль цах. Та му я і мае 
ка ле гі як раз ро бім спра ву ад наў лен-
ня на цы я наль най са ма свя до мас ці. 
Ча ла век мо жа прый сці і ўба чыць 
створаныя на мі вобразы во ла таў і 
па чаць га на рыц ца ты мі людзь мі, што 
жы лі на гэ тай зям лі, мо жа на рэш це 
зра зу мець, што і ў нас бы ло сваё мі-
ну лае з яск ра вы мі по ста ця мі.

— На коль кі ах вот на мяс цо выя 
ўла ды ідуць на ўста ноў ку пом ні-
каў ле ген дар ным ва я рам і дзея-
чам мі ну ла га?

— Гэ та іх іні цы я ты ва, цал кам. Да 
та го ж ла дзяц ца спе цы яль ныя кон-
кур сы, каб вы явіць леп шую ра бо ту 
та ко га кштал ту.

— Зна чыць, мож на лі чыць, 
што не толь кі вы і ва шы сяб ры-
мас та кі, але і ўся кра і на ідзе па 
шля ху ад наў лен ня на цы я наль най 
са ма свя до мас ці?

— Так. Тым больш гэ та важ на 
і для раз віц ця ту рыз му: ка лі пры-
яз джае за меж нік, яму хочацца 
ба чыць, чым гэ та кра і на ад роз ні-
ва ец ца ад ін шых — для гэ та га яго 
най перш вя дуць да пом ні каў.

— Як вы ства ра е це вы явы 
асоб, якія жы лі амаль ты ся чу 

га доў та му? Зра зу ме ла, ні я кія 
фо та здым кі, ма люн кі, гра вю ры, 
па якіх мож на бы ло б ад на віць 
знеш ні вы гляд, не за ха ва лі ся…

— Як гэ та ад бы ва ец ца, я не ве-
даю, але кож ны мас так ад чу вае ў 
сэр цы сва ім, ка лі ён «тра піў у дзя-
ся тач ку» і зра біў тое, што трэ ба. 
Тут, без умоў на, пры сут ні чае пэў-
нае на тхнен не звыш. Да рэ чы, эс кіз 
скульп ту ры Ізя сла ва я зра біў сем 
га доў та му.

— Ства ры лі Ізя сла ва яшчэ ра-
ней, па ўлас ным жа дан ні?

— Так. У мя не ба бу ля і баць ка з 
За слаўя. Та му для мя не гэ та бы ло 
вель мі важ на.

— Якія тэ ма тыч ныя кі рун кі 
рас пра цоў ва е це, акра мя гіс та-
рыч на га?

— Па ста ян на ляп лю з на ту ры: і 
сяб роў, і прос та так. Гэ та як спарт-
смен — трэ ба ўвесь час пад трым-
лі ваць фор му. Спа чат ку ляп лю з 
плас ты лі ну, толь кі за тым ад лі ва ец-
ца фор ма — спра ва гэ та не хут кая. 
Са праўд ны пра фе сі я нал у роз ных 
на прам ках мас тац тва мо жа па кі-
нуць свой след. Ня даў на я зра біў 
скульп ту ру да 50-год дзя прад пры-
ем ства «Шкло ва лак но». Прай шоў-
ся па вы твор час ці, уба чыў увесь 
пра цэс і ства рыў іх сім вал. На зы-
ва ец ца «На ра джэн не» — у ім, ка-
лі быць уваж лі вым, пра гля да ец ца 
по стаць жан чы ны.

— Га лоў нае — знай сці пэў ную 
ме та фа ру?

— Зда ец ца, сён ня ў на шым 
гра мад стве лю дзі па чы на юць ра-
зу мець, хто мы і ад куль. Спа чат ку 
ча ла ве ку трэ ба па ес ці, за тым апра-
нуц ца, і толь кі пас ля сваё жыц цё 
не як упры го жыць. Та му мас тац тва 
ўсё ж ідзе пас ля ін шых асноў ных 
па трэб.

— Зна чыць, ня гле дзя чы на 
су свет ныя ві ху ры і эка на міч ныя 
кры зі сы, на ша на цыя на рэш це 
за ці ка ві ла ся не чым боль шым?

— Так, пэў ная ду хоў ная за па тра-
ба ва насць ця пер ёсць.

— Ка лі га ва рыць уво гу ле пра 
ма ну мен таль нае мас тац тва, ці 
зна хо дзіць яно са бе мес ца ў су-
час ным све це тэх на ло гій?

— Вя до ма, гэ та на ват спры яе. 
З су час ны мі тэх на ло гі я мі скульп-
ту ру мож на зра біць хут чэй. Да та го 
ж скульп ту ра ця пер час та пе ра хо-
дзіць у ар хі тэк ту ру. Лю дзі па ез дзі лі 
па ін шых кра і нах, неш та ўба чы лі; 
ка лі ра ней скульп ту ра аса цы я ва ла-
ся з пом ні кам на мо гіл ках або вы-
ключ на з Ле ні ным ці Ка лі ні ным, то 
ця пер уяў лен не гра мад скас ці змя-
ні ла ся. Так са ма і мас та кі мно гае 
пе ра асэн са ва лі: на прык лад Ула дзі-
мір Жба наў коль кі зра біў для та го, 
каб па ка заць, што скульп ту ра мо жа 
жыць у пра сто ры го ра да. Мож на 
па-роз на му ста віц ца да яго ра бот, 
але ён гэ тую ро лю вы ка наў ме на-
ві та для Бе ла ру сі.

— Мне зда ец ца, Жба наў 
здзейс ніў са праўд ны пра рыў. 
Пры га дай це, ка лі лас ка, якім ён 
быў пры жыц ці?

— Жба наў быў вель мі жы вым 
ча ла ве кам: як свое асаб лі вы тэ атр 
ад на го ак цё ра. Мне яго вель мі не 
ха пае…

— Які мі якас ця мі па ві нен ва ло-
даць скульп тар?

— Па-пер шае, яму трэ ба мець 
пэў ную аду ка цыю (усмі ха ец ца). 
А па-дру гое, быць мас та ком, твор-
цам: гэ та зна чыць ра біць неш та та-
кое і так, як не ра бі лі да яго.

— Вы ўзна чаль ва е це мас тац кі 
фа куль тэт Бе ла рус кай дзяр жаў-
най ака дэ міі мас тац тваў. Рас ка-
жы це, якія ця пер мэйн-стры мы ў 
сту дэнц кім мас тац тве?

— У нас на ву ча юц ца вель мі та-
ле на ві тыя асо бы. Ця пер сю ды пры-
хо дзяць лю дзі, якія ба чаць ся бе ў 
мас тац кай пра сто ры. Бо ў лю бой 
кра і не мас та ку скла да на, асаб лі ва 
па чы наць. Уво гу ле ж у іх су час ная 
дум ка, яны шмат ез дзяць на пле нэ-
ры, і не толь кі ў Бе ла ру сі.

— Што па трэб на ча ла ве ку, які 
лі чыць ся бе мас та ком, каб знай-
сці сваё мес ца, не тва рыць толь кі 
«ў стол»?

— Са праўд нае мас тац тва не 
бы вае «ў стол». Мас так мо жа не 
атрым лі ваць за гэ та гро шай, але 
ён бу дзе ад чу ваць унут ра нае за-
да валь нен не. Не аба вяз ко ва яго 
зра зу ме юць су час ні кі. Яшчэ Саль-
ва дор Да лі ска заў: «Мас так, імк-
ні ся да дас ка на лас ці. Та бе яе не 
да сяг нуць», а так са ма «Не імк ні ся 
быць су час ным. Бо ты ўжо су час-
ны, раз ства ра еш у свой час». А 
раз ва жан ні пра су час насць-не су-
час насць — мне зда ец ца, гэ та 
ней кая ма ні пу ля цыя, на ват ка мер-
цый ная пра гра ма. У наш час мас-
тац тва час та хо чуць па ста віць на 
ры нач ныя прын цы пы: мож на ўзяць 
звы чай ную по пель ні цу, пры ду маць 
кан цэп цыю і пра да ваць яе як аб'-
ект мас тац тва.

— Зна чыць, са праўд ны мас-
так — гэ та ча ла век, які вы яў ляе 
тое, што аса біс та ў яго ўнут ры?

— Так, але пе рад тым, як прый-
сці да свай го сты лю, той жа Пі ка са 
шмат ма ля ваў, пі саў з на ту ры. Ён 
ве даў шко лу, вось у чым спра ва. А 
за раз ідзе ней кі фар саж па прын-
цы пе «час-гро шы», быц цам чым 
пра сцей, тым ле пей — і каб хут чэй 
пра даць. Тое ж да ты чыц ца, на прык-
лад, адзен ня — яго ства ра юць кар-
па ра цыі. У нас вель мі ма ла ма дэль-
е раў з улас ны мі май стэр ня мі, якія 
ра бі лі б неш та ары гі наль нае.

— Ад нак бе ла рус кая мас тац-
кая шко ла вя до мая і за мя жой…

— Яе мож на ад роз ніць і ад ра-
сій скай шко лы, і ад еў ра пей скай. 
За кошт та го, што мы зна хо дзім-
ся па між За ха дам і Ус хо дам, у нас 
вель мі ці ка вы мас тац кі сін тэз. Кан-
цэп ту аль насць злі ва ец ца з рэа ліз-
мам — асаб лі ва яск ра ва гэ та ві даць 
у су свет на вя до май бе ла рус кай 
гра фі цы. Спра ва ў тым, што пост са-
вец кая пра сто ра, у ад роз нен не ад 
за ход няй, за ха ва ла рэа ліс тыч ную 
шко лу на вель мі вы со кім узроў ні. 
Мож на ска заць, што ў гэ тым наш 
гіс та рыч ны бо нус.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

«Зра біць кня зя Ізя сла ва
для мя не бы ло спра вай го на ру»
ПРА АБУ ДЖЭН НЕ НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЙ СА МА СВЯ ДО МАС ЦІ, МА НУ МЕН ТА ЛІЗМ І СА ПРАЎД НЫХ ТВОР ЦАЎ

Скульп тар Аляк сандр ПРО ХА РАЎ:

Май стэр ня скульп та ра Аляк санд ра Про ха ра ва зна хо дзіц ца там жа, дзе 
ка лісь ці пра ца ва лі За ір Азгур і ін шыя вя лі кія ма ну мен та ліс ты. Бу ды нак 
ство ра ны спе цы яль на для мас та коў яшчэ ў 1928 го дзе. Ён і да гэ туль 
вы ка рыс тоў ва ец ца па сва ім пер ша сным пры зна чэн ні, але, сён ня ўжо 
з'яў ля ец ца гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас цю. Унут ры збу да ван ня столь 
та кая вы со кая, што, зда ец ца, мож на вы ку рыць хоць цэ лы па чак цы га рэт, якія 
так лю біць Про ха раў, і ўсё ад но па ху ды му не бу дзе чу ваць — яму ёсць дзе 
лу наць у прасторы…

…У май стэр ні, па між шмат лі кі мі бюс та мі, ля жаць дыс кі Metallіca, Nіck Kave, 
бе ла рус ка га гур та Gogs Tower. Не да лё ка ста яць уз мац няль нік і дзве гі та ры, 
акус тыч ная і элект рон ная. Аляк сандр Про ха раў на ват сыг раў некалькі 
ўлас ных кам па зі цый для ка рэс пан дэн таў «Звяз ды». Пры знац ца, мы бы лі 
ўра жа ны іх якас цю. А сам мас так ад зна чыў, што ка лі б не стаў скульп та рам, 
то, пэў на, быў бы му зы кам. Ды і ця пер з сяб рамі зрэд ку вы сту пае ў клу бах. 
А каб не па ста ян ная пра ца над скульп ту ра мі, ад ва жыў ся б на збор нік 
улас най му зы кі.

Па коль кі наш тэкст рых та ваў ся спе цы яль на да Дня пісь мен ства, мы не 
маг лі не за пы тац ца, ці чы тае Про ха раў бе ла рус кую лі та ра ту ру? Ака за ла ся, 
яго лю бі мы па эт — Алесь Ра за наў, асаб лі ва ад гу ка ец ца ў сэр цы збор нік 
«Васт рыё стра лы». Па да ба юц ца яму так са ма Ула дзі мір Ка рат ке віч і Ва сіль 
Бы каў. Ад нак най перш нас, вя до ма, ці ка ві ла гіс то рыя ства рэн ня пом ні ка 
кня зю Ізя сла ву, ура чыс тае ад крыц цё яко га сён ня ад бы ва ец ца ў За слаўі.
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Кож ны мас так ад чу вае 
ў сэр цы сва ім, ка лі ён «тра піў 
у дзя ся тач ку» і зра біў тое, 
што трэ ба. 


