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Коль кі ра зоў за сваю амаль 600-га до вую 
гіс то рыю Мо таль пе ра жы ваў вой ны, на-
ва лы, па жа ры, але вы трым лі ваў бе ды, ад-
бу доў ваў ся зноў і су стра каў но выя ча сы. 
Cярэдзіна ХVІ ста год дзя бы ла азна ча на 
ка ра леў скі мі пры ві ле я мі, а па ча так ХХІ — 
ста ту сам аг ра га рад ка. Яго вёс ка атры-
ма ла ад ной з пер шых у кра і не. Ця пер 
Мо таль вы гля дае су час на, хоць кры ху 
і за ха ваў асаб лі вас ці бы лых ар хі тэк ту ры, 
по бы ту. А што за ста ло ся ад ста ро га мяс-
тэч ка? Най перш дзе ла вая, прад пры маль-
ніц кая жыл ка, ка ра ні якой пра рас лі ці то 
ад пры ез джых еў ра пей скіх ра мес ні каў, 
ці то ад ту тэй шых яў рэ яў. Пра тое ні хто 
не ве дае дак лад на.

АД КА РА ЛЕЎ СКІХ ПРЫ ВІ ЛЕЙ
Воль га Ма цу ке віч — ты по вая прад стаў ні ца 

мо та льскай ін тэ лі ген цыі, лю біць сваю вёс ку 
і га на рыц ца ёю. Не ка лі бы ла біб лі я тэ кар кай, 
по тым збі ра ла па кру пін ках гіс то рыю і ства ра ла 
му зей на род най твор час ці. Яна ве дае мност ва 
ле ген даў, звя за ных з асаб лі вай мі лас цю, якую 
пра яві ла да па лес ка га мяс тэч ка ка ра ле ва Бо на. 
Па вод ле ад на го з пад ан няў, ка ра ле ва пра яз-
джа ла тут і ўба чы ла ся лян, якія ад роз ні ва лі ся 
ад ін шых сва ім знеш нім вы гля дам. З ран ку пра-
цоў на га дня яны бы лі чыс та і пры го жа апра ну-
ты. Ме на ві та тут ма нар шая асо ба ўзвя ла ад ну 
са сва іх рэ зі дэн цый. Паз ней яна пры вез ла з Іта-
ліі, Гер ма ніі май строў-ра мес ні каў, якія на ву чы лі 
і мес тач ко вых. Ад сюль і ты по выя мо та льскія 
проз ві шчы: Куль бе да, Шы ка лай, Пал то...

Мо таль жа атры маў асаб лі выя пры ві леі, пад-
па рад коў ваў ся не па срэд на вя лі ка му кня зю, а 
жы ха ры пла ці лі па да так у каз ну, ні пан шчы ны 
не ад раб ля лі, ні пры го ну не ве да лі. У тыя ча сы 
ў мяс тэч ку на ліч ва ла ся сем ву ліц, ча ты ры царк-
вы і сто сем дзе сят во сем ся дзіб ных на дзе лаў. 
Усе ву лі цы сы хо дзі лі ся на пло шчу, на якой ла-
дзі лі ся сла ву тыя кір ма шы. Так бы ло аж да эпо хі 
праў лен ня Ка ця ры ны ІІ, ка лі ма та лян за пі са лі 
дзяр жаў ны мі ся ля на мі.

РА ДЗІ МА ХА І МА ВЕЙ ЦМА НА
Да ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя па ла ві ну на сель-

ніц тва Мо та ля скла да лі яў рэі. Над звы чай прад-
пры маль ныя лю дзі, яны, не су мнен на, па спры-
я лі роск ві ту мяс тэч ка. На та га час ныя во сем 
ты сяч на сель ніц тва тут пра ца ва ла 96 не вя ліч кіх 
крам. Ганд ля ва лі са мым раз на стай ным та ва-

рам. Як вя до ма, 141 год та му ў Мо та лі на ра дзіў-
ся пер шы прэ зі дэнт Із ра і ля Ха ім Вей цман. Гэ та 
ча ла век, які ста яў ка ля вы то каў кра і ны, што 
з'я ві ла ся на кар це све ту ў 1948 го дзе. Яго мо-
та льскія баць ка і дзед сплаў ля лі лес у Поль шчу 
ды ін шыя кра і ны Еў ро пы. Драў ні ну па чы на лі на-
рых тоў ваць у на ва коль ных ля сах у ліс та па дзе, 
сек лі і склад ва лі да вяс ны. А вяс ной вя за лі ў 
плы ты і сплаў ля лі па рэ ках у Дан цыг. На гэ тых 
плы тах час та пра во дзіў ле та і Ха ім.

Яго баць ка быў ча ла ве кам над звы чай пісь мен-
ным, сла ву ты сын паз ней на за ве яго ў ме му а рах 
«са праўд ным арыс та кра там». Да рэ чы, Эй зер Вей-
цман стаў адзі ным з яў рэ яў, ка го вы бра лі ста рас-
там Мо та ля. Дом ста рас ты ста яў не да лё ка ад сі на-
го гі, а сі на го га раз мя шча ла ся на су праць царк вы. 
Так і жы лі по бач у зго дзе яў рэі з бе ла ру са мі.

Пра зна ка мі та га зем ля ка шмат рас ка жуць 
і ў му зеі на род най твор час ці. На прык лад, што 
ў 4 га ды Ха ім пай шоў у шко лу, а ў 12 га доў 
за раб ляў рэ пе ты тар ствам са бе на ву чо бу ў гім-
на зіі. Хлоп чык быў ад ным з два нац ца ці дзя цей 
у сям'і. Та му і да пра цы пры звы ча іў ся змал ку. 
А дзе вяць дзя цей Эй зе ра Вей цма на атры ма лі 
вы шэй шую аду ка цыю, што па тым ча се бы ло 
з'я вай асаб лі вай.

У Мо та лі на мі хай лаў скія Дзя ды да гэ туль 
асвя ча юць ка мен ні, якія по тым кла дуць на ма гі-
лу ро дзі чаў. Ад ны лі чаць, што гэ тая сла вян ская 
звыч ка вя дзец ца з па ган скіх ча соў, яе ў Мо та-
лі пе ра ня лі так са ма яў рэі. Дру гія ка жуць, што 
ма та ля не да лу чы лі ся да яў рэй скай тра ды цыі 
ша на ваць ка мя ні.

КА ЖУ ХІ І ХУСТ КІ
— Мо та льскія ка жу хі на сі лі на ват у Ар ген ці не, 

Бра зі ліі, Анг ліі, — пра цяг вае мая су раз моў ца. 
По тым у Тур цыі на ву чы лі ся вы раб ляць ску ры і 
на вад ні лі ры нак. А ра ней, ка лі не бы ло ві за ва га 
рэ жы му, да нас еха лі па ля кі, скуп ля лі ка жу хі і 
вез лі па ўсім све це. Тут амаль у кож най ха це 
бы лі май стры па вы ра бе ску ры. Да рэ чы, аве чак 
ні хто тут не га да ваў, аў чы ну куп ля лі ў асноў ным 
у Ра сіі. У Мо та лі сы ра ві ну апра цоў ва лі, шы лі вы-
ра бы ды ме лі доб ры пры бы так, але па сту по ва 
по пыт на ка жу хі па сту по ва змян шаў ся. І ма та-
ля не шу ка лі ін шыя спо са бы за ра біць.

Жан чы ны ста лі за ткац кія стан кі, якія за хоў-
ва лі ся ў кож ным до ме, і па ча лі ткаць хуст кі. З 
сін тэ тыч ных ні так атрым лі ва лі ся тон кія, мяк-
кія, пры ем ныя на до тык хус цін кі, якія з ах во-
тай куп ля лі на пра сто рах амаль уся го бы ло га 
Савецкага Са ю за. І за тыя хуст ка выя до ла ры, 

не па ве ры це, мно гія дзе цям ква тэ ры ў вя лі кіх 
га ра дах па куп ля лі.

Тым ча сам пад ні ма лі ся пер шыя мо та льскія 
прад пры маль ні кі-каў бас ні кі. Асоб ныя ма та ля не 
бра лі ў ка а пе ра ты ве каў ба сы пад рэа лі за цыю і 
вез лі ў Маск ву пра да ваць.

У Мо та лі рас каз ва юць гіс то рыю пра жан чын-
ганд ля рак, якіх аба кра лі. Узя лі яны пра дук цыю 
ў ка а пе ра ты ве, па спя хо ва пра да лі, а па коль кі 
бы ла ня дзе ля і бан кі не пра ца ва лі, да ве ры лі ся 
вак заль на му мя ня лу. Ён і пад су нуў вяс коў кам 
«ляль ку». За ста лі ся тры жан чы ны фак тыч на ні 
з чым: пра дук цыю ж бра лі ў доўг. Прый шлі яны 
са слязь мі да Сця па на Шы ка лая, не ве да лі, што 
бу дзе да лей. А ён ска заў, каб бра лі яшчэ больш 
і вез лі зноў, маў ляў, па сту по ва ад пра цу е це і той 
доўг. Так і ста ла ся. А свай го прад пры маль ні ка 
лю дзі ста лі яшчэ больш па ва жаць.

Сён ня ў аг ра га рад ку па спя хо ва пра цу юць 
53 ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі і 26 пры-
ват ных уні тар ных прад пры ем стваў, прытым 
што коль касць на сель ніц тва вёс кі скла дае пры-
клад на ча ты ры ты ся чы ча ла век.

ПА ЗВЫ ЧА ЯХ 
БА БУЛЬ І МА ТУЛЬ

Ды на ват і без та кіх пры ві лей вёс ка вы гля-
дае пры ваб на. І хоць, вя до ма, у кож ным до ме 
аг ра га рад ка ёсць ін тэр нэт, усё ж не ка то рыя 
звы чаі баць коў і дзя доў пад трым лі ва юц ца. 

Мно гія гас па ды ні ма юць ткац кія стан кі, ткуць 
аб ру сы, руч ні кі, по сціл кі.

Стар шы ня сель ска га Са ве та Сяр гей Пі лі по-
віч ска заў, што та кіх гас па дынь, як у Мо та лі, 
ня ма ні дзе. Пе ра ка наў ся ў тым на ват на пры-
кла дзе сва ёй це шчы, якая пя чэ та кія бул кі і 
пі ра гі, што паль чы кі аб лі жаш. І пад крэс ліў яшчэ 
адзін важ ны мо мант: ма ці аба вяз ко ва ву чаць 
га та ваць сва іх да чок, пе ра да юць ім на вы кі сва-
іх ма туль. У вёс цы 20-га до вая дзяў чы на ўмее 
пры га та ваць лю бую з асноў ных страў. Ця пер 
гэ та, зга дзі це ся, вя лі кая рас ко ша. А фар мат 
«Мо та льскіх пры сма каў», на дум ку Сяр гея Мі-
ка ла е ві ча, трэ ба мя няць. Фэст не чым на гад вае 
на шы тра ды цый ныя да жын кі, што ў цэ лым ня-
дрэн на, але важ на знай сці сваю ра зы на чку, 
боль шы ўпор вар та ра біць на мо та льскую шко-
лу ку хар ства.

...У Мо та лі га на рац ца сва ёй ма лой ра дзі май. 
Мож на мер ка ваць ну хоць бы па тым, што з ах-
во тай пры вод зяць та кую бай ку-по каз ку: «Якое 
Іва на ва? Тое, што ка ля Маск вы?» «Не, тое, што 
ка ля Мо та ля!» А ў да лё кай Сі бі ры ёсць вёс ка 
Ка ра лен ка, якую за сна ва лі і па бу да ва лі вы хад-
цы з Мо та ля. У 1905-м, а за тым і ў 1913-м ту ды 
вы еха лі 94 сям'і з па лес ка га мяс тэч ка. Ка жуць, 
што там да гэ тай па ры ша ну юць мо та льскія 
тра ды цыі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ, yackevіch@zvіazda.by,
Іва наў скі ра ён.

Фо та з ар хі ва сель ска га Са ве та

�

Ві цеб ская да след чы ца твор час-
ці Ша га ла рас ка за ла ка рэс пан-
дэн ту «Звяз ды» пра ма ла вя до-
мы факт з жыц ця май стра.

— Ме на ві та з Гер ма ніі сла ва мас-
та ка Мар ка Ша га ла рас паў сю дзі ла-
ся па све це. Ён спы няў ся ў Бер лі не 
ў 1911, 1914 і ў 1922-1923 га дах. У 
1913-м Хер варт Вальд, ула даль нік 
зна ка мі тай бер лін скай га ле рэі Der 
Sturm, вы ста віў упер шы ню ў Гер-
ма ніі ра бо ты Ша га ла. Праз год тут 
прай шла яго пер шая пер са наль ная 
вы ста ва.

Да пры хо ду Гіт ле ра да ўла ды ў 
пры ват ных ка лек цы ях Гер ма ніі зна-
хо дзі ла ся ка ля 200 ра бот Ша га ла. 
По тым ён быў аб ве шча ны «яў рэй-
ска-баль ша віц кім» мас та ком, а яго 
кар ці ны — «дэ ге не ра тыў ным мас-
тац твам», — ка жа стар шы на ву ко-
вы су пра цоў нік Ві цеб ска га цэнт ра 
су час на га мас тац тва, ма гістр мас-
тац тваў Ма ры на КАР МАН.

Вяс ной 1933 го да ўрад Гер ма-
ніі па чы нае ажыц цяў ляць жорст кія 
ме ры па «азда раў лен ні ня мец кай 
куль ту ры». З са ка ві ка спе цы яль на 
ар га ні зу юц ца акру го выя вы ста вы 
«дэ ге не ра тыў на га мас тац тва»: у 
Ман гей ме («Баль ша візм у куль ту-
ры»), Нюрн бер гу («Ка ме ра жа хаў 
у мас тац тве»), Дрэз дэ не («Мас тац-
тва на служ бе раз ла жэн ня») і ін шыя. 
Уся го да 1941 го да ад бы ло ся 38 па-
доб ных вы стаў па ўсёй кра і не. На іх 
трой чы бы лі прад стаў ле ны і ра бо ты 
Мар ка Ша га ла.

— У ве рас ні 1933 го да бы ла за-
сна ва на Па ла та па спра вах мас тац-
тва (Kunstkammer) з Ге бель сам у 
якас ці прэ зі дэн та. Яе най вы шэй шая 
за да ча — па клас ці ка нец не за леж-
най твор чай дзей нас ці ў лю бых яе 
пра явах. У тым жа го дзе ў Ба зэ лі 
з мэ тай гань ба ван ня бы ла ад кры-
та рэт ра спек тыў ная вы ста ва Мар ка 
Ша га ла, а ў Ман гей ме па за га дзе 
Ге бель са ад бы ло ся пуб ліч нае спаль-
ван не ра бот ві цеб ска га мас та ка.

У 1935-м Гіт лер вы сту піў на 
VІ пар тый ным з'ез дзе і ад кры та за-
явіў аб «прын цы по вым ада рван ні» 
ду ху аван гар ду. Да кан ца 1936 го да 
з кра і ны эміг ры ра ва лі сот ні пра грэ-
сіў ных лі та ра та раў, ар хі тэк та раў, 
рэ жы сё раў, мас та коў і му зы кан таў. 
Ся род іх — са мыя зна ка мі тыя: То мас 
і Ген рых Ма ны, Мар лен Дзіт рых, Ге-
орг Грос і ін шыя. Марк Ша гал у 1937 
го дзе стаў гра ма дзя ні нам Фран цыі.

У чэр ве ні 1937-га Ге бельс вы даў 
дэ крэт аб ства рэн ні ка мі сіі, якая па-
він на бы ла кан фіс ка ваць экс па на ты 
«дэ ге не ра тыў на га мас тац тва» з му-
зе яў Гер ма ніі. Быў пад пі са ны і ўказ 
аб ар га ні за цыі вы ста вы. Як на пі саў 
адзін з чле наў ка мі сіі па ад бо ры, 
асноў ная мэ та вы ста вы — вы пра цоў-
ка ў нем цаў «зда ро ва га ін стынк ту су-
праць ба цы лы мас тац тва вар' яц тва і 
за ня па ду, пры шчэп ле най яў рэ я мі».

— Чле ны ка мі сіі ўмуд ры лі ся ўся го 
за два тыд ні на ве даць ка ля 30 га ра-
доў і ада браць у 32 му зе ях 700 «дэ ге-
не ра тыў ных» тво раў. А ўся го кан фіс-
ка ва лі больш за 5,2 ты ся чы ра бот... У 
тым лі ку з ня мец кіх му зе яў 59 ра бот 

Мар ка Ша га ла. Тво ры кан фіс коў ва лі 
ў спеш цы, ды і стаў лен не да іх бы ло, 
най перш, як да аб' ек таў, якія бу дуць 
вы стаў ле ны на ўсе агуль нае аб смей-
ван не, ка та ло гі і за пі сы вя лі ся не заў-
сё ды. Ме на ві та та му да гэ туль не вы-
свет ле на мес ца зна хо джан не мно гіх з 
іх, — ад зна чае да след чы ца.

Вы ста ва «дэ ге не ра тыў на га мас-
тац тва», якая ад кры ла ся ў лі пе ні 
1937 го да ў Мюн хе не, вы клі ка ла не-
ве ра год ны ажы я таж. За дзень яе на-
вед ва лі да 20 ты сяч ча ла век. Між ін-
шым, ува ход быў воль ны. Менш чым 

за ча ты ры ме ся цы вы ста ву па ба чы лі 
больш за 2 міль ё ны ча ла век. І гэ та 
ўтрая больш, чым коль касць на вед-
валь ні каў вы ста вы лю бі мых аў та раў 
на цысц ка га кі раў ніц тва, якая пра ца-
ва ла не да лё ка... Кар ці ны бы лі раз ве-
ша ны ха а тыч на і кры ва, наз вы ра бот 
на пі са ны ча сам ме лам лі та раль на 
на па лат не, па сце нах — вы трым кі з 
тэкс таў ма дэр ніс таў, а по бач — стро-
гія пла ка ты з цы та та мі фю ра ра.

— Паз ней гэ тую экс па зі цыю ад пра-
ві лі ў Бер лін. Там да ра бот мас та коў 
да лу чы лі ка лек цыю кар цін псі хіч на 
хво рых лю дзей, раз мяс ціў шы іх упе-
ра меш ку. Уся го 6 са 112 аў та раў бы лі 
яў рэ я мі, ад нак «яў рэй ская тэ ма» па-
да ва ла ся пуб лі цы асаб лі ва. Кар ці на 
«Ра бін» («Па нюш ка ты ту ню») Ша га ла 
ста ла свое асаб лі вым сім ва лам гэ тай 
вы ста вы, — пра цяг вае Ма ры на Кар-
ман. — Ці ка ва, што пе рад па чат кам 
Дру гой су свет най вай ны, ка лі фа шысц-
кай Гер ма ніі спат рэ бі лі ся гро шы на пе-
ра ўзбра ен не ар міі, тво ры прад стаў ні коў 
«дэ ге не ра тыў на га мас тац тва» пра да-
ва лі на аў кцы ё нах у Швей ца рыі.

Пас ля вай ны стаў лен не да Ша га-
ла ў Гер ма ніі кар ды наль на змя ні ла-
ся. Але ён не мог да ра ваць нем цам 
іх зла чын ствы.

«Я ду маю, што гра хі на шых во ра-
гаў нель га за гла дзіць, скла да ю чы з 
імі па гад нен ні і да па ма га ю чы ім ад-
наў ляць гас па дар ку, а мож на толь кі 
аб мыць у мо ры іх улас ных слёз. Ад 
імя рас стра ля ных і жыў цом спа ле-
ных мы га во рым во ра гу, што ні ко лі 
не за бу дзем ся пра яго і ні ко лі яму 
не да ру ем — ні ў жыц ці, ні ў мас тац-
тве», — ска заў ён у 1947 го дзе.

Мас так доў гія га ды не ха цеў мець 
ні чо га агуль на га з Гер ма ні яй. Ад нак 
урэш це даў зго ду браць удзел у ак-
цы ях пры мі рэн ня. На ват вы кон ваў 
буй ныя дзяр жаў ныя за ка зы.

У 1959 го дзе за вяр шыў ра бо ту 
для фае тэ ат ра опе ры ў Франк фур-
це-на-Май не. А ў 1978-м ства рыў 
цыкл віт ра жоў у хра ме Свя то га 
Стэ фа на ў Май нцы. Гэ та не толь кі 
апош нія, але і са мыя буй ныя віт ра жы 
Ша га ла. Свя та ру, каб атры маць зго-
ду ві цеб ска га мас та ка, спат рэ бі ла ся 
амаль ча ты ры га ды. Сваё імк нен не 
пра ца ваць ме на ві та з Ша га лам ён 
тлу ма чыў жа дан нем сцер ці ме жы па-
між рэ лі гі я мі і на цы я наль нас ця мі.

Аса біс та мя не ўра зіў на ступ ны факт. 
У на ві нах фран цуз ска га тэ ле ві зій на га 
ка на ла быў па ка за ны ці ка вы сю жэт. 
Аме ры кан скі ва ен ны жур на ліст, тра піў-
шы ў ка бі нет Гіт ле ра, у якас ці тра фея 
ўзяў... пад пі са ны фю ра рам бланк.

— Гэ та быў чыс ты ар куш па пе ры 
фар ма ту А3 з фа шысц кі мі гер ба мі. 
Ка рэс пан дэнт быў зна ё мы з Ша га-
лам. Мас так па пра сіў у яго гэ тую 
па пе ру. На ёй ён на ма ля ваў ра бі на, 
які пла ча над скры ваў ле най то рай, і 
вёс кі, якія га раць... А збо ку — ся бе 
за маль бер там... Здзіў ляе ча ла ве чая 
сі ла Май стра, які, мож на ска заць, та-
кім чы нам «ад помс ціў» злу, — ка жа 
Ма ры на Кар ман.

Той на са мрэч уні каль ны твор 
зна хо дзіц ца ў пры ват най ка лек цыі 
ў Фран цыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу
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НЕЧАКАНЫ МАЛЮНАК ШАГАЛА
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На аў кцы ё не пра да ец ца кар ці на 
М. Ша га ла «Па нюш ка ты ту ню».

Чэр вень 1939 го да.


