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— Цi ёсць у ката душа? —
спыталi мы аднойчы ў маладога дыякана ў храме, куды
зайшлi, каб набыць свечкi,
бо наблiжалася Радаўнiца.
— Гасподзь сказаў: «Да
изведет земля душу живу
по роду, четвероногая и гады, и звери земли по роду.
И бысть тако», — прамовiў
дыя кан i да даў: — Ду ша
ўсякай жывёлiны кроў яго
ёсць.
— Але кроў не вечная.
— Сапраўды, прырода
душы кожнай жывёлiны адрознiваецца ад прыроды душы чалавечай.
— Значыць, душа яе не
трапляе нi ў рай, нi ў пекла,
i калi наступiць Царства Нябеснае, яна не ўваскрэсне?
— У Святым Пiсаннi пра
гэта нiчога не сказана, —
адказаў дыякан, вытрымаўшы доў гую паў зу. — Мы
маем справу з тайнай, якая
ад кры ец ца з пры хо дам
Царства Нябеснага. Калi ж
звярнуцца да выказванняў
святых айцоў, то iх думкi на
гэты конт разыходзяцца.
— Трэба было ў яго спытаць, у што ён верыць сам: у
тое, што душы жывёл уваскрасаюць, цi ў тое, што пасля смерцi становяцца зямлёю, — сказала Алеся, калi
мы выйшлi з царквы.
— Навошта пытаць, — пацiснуў плячыма я. — Веды
ва ўсiх адны, а вера ў кожнага свая. У каго большая, а ў
каго меншая, паколькi ўвесь
час падвяргаецца сумненням. Што дасць нам яго вера
i чым яна лепшая за нашу?
Што дадуць нам вера цi нявер'е тысяч iншых людзей?
Хiба яны паўплываюць на
нашы перакананнi? Якi сэнс
гаварыць пра душы жывёл з
суседам-матэрыялiстам, калi
ён не верыць нават у iснаванне ўласнай душы?
Мне па да ло ся, што я
амаль слова ў слова паўтарыў тое, што мне калiсьцi
казала сама Алеся, толькi
нiяк не мог усмомнiць, калi, у якой сiтуацыi, i некалькi
хвiлiн мы iшлi дадому моўчкi. Так i не ўспомнiўшы, я,
быццам працягваючы нашу
размову, думаў пра тое, што
ўсё ў гэтым свеце адносна,
у тым лiку чалавечая перавага над жывёламi. Вядома,
нiводнае iншае стварэнне не
валодае такiм iнтэлектам, як
чалавек, але што даў гэты
iнтэлект людзям? Прымусiў адмовiцца ад развязвання новых войнаў, дапамог знайсцi сродак ад усiх
хвароб? Зрабiў нас больш
доб ры мi, спра вяд лi вы мi?
А што ён даў не самiм людзям, а планеце, на якой мы
жывём? Хiба дзякуючы яму
яна стала больш даўгавечнай, больш прыдатнай для
пражывання ўсiм яе насельнiкам за выключэннем чалавека? Мы лiчым сябе вянцом
прыроды, але за мiльёны гадоў iснавання чалавецтва не
пазбавiлася нi ад аднаго са
сваiх смяротных грахоў. Мiж
тым, калi пагадзiцца, што ў
жывёл таксама ёсць душы,
нельга не прызнаць, што
яны больш чыс тыя i светлыя за чалавечыя, iм не вядомы нi сквапнасць, нi ганарыстасць, нi зайздрасць, а
ўсё непрымальнае з пункту
гле джан ня на шай ма ра лi
ў паводзiнах жывёл праяўляецца ад неабходнасцi

выжывання, а не ад разбэшчанасцi.
Пасля кароткай сустрэчы з дыя ка нам прай шло
тры месяцы, але, як вядома, кожную размову нельга
лiчыць закончанай, пакуль
хоць адзiн з суразмоўцаў
пра яе памятае, а кожнае
слова, прамоўленае ўслых,
ужо належыць адначасова
ўсiм, хто яго пачуе, i ўсялякi
можа забраць яго з сабою,
як знойдзеную рэч. Таму ўсе
гэтыя тры месяцы, разважаючы пра душы жывёл, мы
нiбы адчувалi прысутнасць у
кватэры маладога святара.
«Нiколi жывёлы сваiмi паводзiнамi так не нагадваюць
людзей, як у час хваробы», —
напэўна, мог бы сказаць i ён
праз некалькi дзён пасля
таго, як мы пачалi ставiць
Цiшку кропельнiцу. Мы падрыхтавалi плед, каб ухутаць
у яго ката на выпадак, калi
той пачне вырывацца. Але
плед так i застаўся ў маiх руках. Цiшка надзiва спакойна
дазволiў Алесi пакласцi сябе
на прасавальную дошку i павярнуць на бок. Ён нерухома
ляжаў, выцягнуўшы шыю i
пазiраючы ў адну кропку
на сцяне, нiяк не рэагуючы,
пакуль Веранiка машынкай
для стрыжкi галiла яму пярэднюю лапу, каб лепей бачыць, дзе знаходзiцца вена,
а затым апрацоўвала спiртам паголены ўчастак. Гэтак
жа абыякава ён паставiўся
да Алесiнага пяшчотнага пагладжвання, i толькi насцярожана прыўзняў галаву,
калi яму пачалi накладваць
жгут. Веранiка ўзяла ў рукi
катэтар, але як толькi паднесла яго да вены, я не вытрымаў i адвярнуўся.
— Цiха, цiха, — некалькi разоў паўтарыла Алеся, i
можна было падумаць, што
яна звярталася да мяне. —
Ну вось i ўсё, — у яе голасе пачулася палёгка, i мой
позiрк iмгненна вярнуўся да
ката.
Веранiка ўжо замацоўвала катэтар на лапе лейкаплас ты рам. Затым яна
ўставiла ў катэтар кропельнiцу. Самае складанае было
зроблена.
Цiшка зноў пазiраў усё ў
тую ж нябачную мне кропку. Лёгкiм дотыкам рукi я пагладзiў яго па спiне. Цiшка
павярнуў галаву ў мой бок,
i нашы позiркi сустрэлiся.
Нейкi час я не бачыў нiчога, апроч яго сiнiх вачэй са
звужанымi да тонкiх чорных
шчылiнак зрэнкамi пасярэдзiне, i мне нават здавалася,
што я гляджу супраць сваёй
волi, быццам i яго, i мае вочы
сталi адным цэлым, i гэтым
цэлым была бяздонная, але
не бязмоўная глыбiня. Аднак
яе мову я лавiў не на слых:
яе адчувала кожная клетка
маёй скуры; так, напэўна,
адчуваюць жывёлы, калi глядзяць адно аднаму ў вочы.
Не праз слых, а праз скуру
да мяне даходзiла, што кот
усё разумее i ведае лепш
за мяне: ведае, што яго час
на гэтай зямлi заканчваецца. I яго сённяшняя пакорлiвасць — толькi каб дагадзiць нам, людзям, каб даць
магчымасць нам паверыць у
тое, што мы зрабiлi ўсё, што
маглi, а не ад спадзявання
на выздараўленне.
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ФУТУРЫСТ
З ОПЕРНАГА ТЭАТРА
Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам
Ад рэдакцыi. У гiсторыi беларускага мастацтва хапае таямнiц.
Колькi вартых iмёнаў застаецца
ў ценi, колькi схавана фактаў пра
вядомых мастакоў, якiя дазволiлi б
па-iншаму зiрнуць на iх творчасць. Некаторыя з гэтых таямнiц раскрые для чытачоў «Звязды» ў сваёй аўтарскай рубрыцы
мастацтвазнаўца, вядучы навуковы супрацоўнiк Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублiкi
Беларусь Надзея УСАВА.
У год 75-годдзя Перамогi хочацца ўспомнiць пра мастакоў-радавых
вайны, сапраўдных франтавiкоў. Такiх,
як Мiхаiл Пiлiпавiч Чэпiк (1925—2000).
Прайшло ўжо 20 гадоў з дня яго смерцi, i здаецца, што цяпер яго мала хто
памятае, акрамя некалькiх калекцыянераў, што прадбачлiва купляюць яго
творы.
Гэтага мастака амаль няма ў iнтэрнэце, адсутнiчаюць кнiгi, альбомы пра
яго, яго карцiн не ўбачыць у экспазiцыях музеяў.
Вясковы хлопец, зямляк Васiля Быкава, народжаны ў вёсцы Залессе пад
Лепелем на Вiцебшчыне, нечакана
апынуўся на ўзроўнi самых наватарскiх пошукаў ХХ стагоддзя. Ён, нават
не падазраючы пра aeropittura — аэражывапiс, аб пазнейшых шуканнях
i манiфесце другой хвалi iтальянскiх
футурыстаў, рабiў, па-сутнасцi, тыя ж
адкрыццi ў светабачаннi, колеры i
перспектыве.
Як хлапчук з беларускай глыбiнкi,
са шматдзетнай сям'i з непiсьменнай
мацi i дэспатычным бацькам здолеў
прабiцца ў сталiцу, паступiць у Маскоўскае мастацкае вучылiшча iмя Калiнiна?
Спачатку сельскi настаўнiк заўважыў, што хлопчык старанна перамалёўвае карцiнкi з буквара, i купiў яму ў
горадзе фарбы i алоўкi. А ў 1940 годзе
Чэпiк паехаў у Маскву з драўляным,
пазбiваным з дошак, чамаданам, у да-

«Люда i Света».

У 1947 годзе ў будынку Опернага
тэатра адкрылася Мiнскае мастацкае
вучылiшча. Чэпiк быў прыняты без
экзаменаў i вучыўся ў выдатных педагогаў Льва Лейтмана i Валянцiна
Волкава.
Пра вайну ўспамiнаў часта: шараговым пехацiнцам правёў суткi ў балоце
i «зарабiў» на ўсё жыццё хваробу лёгкiх i празмерную нервовасць.
Чэпiк скончыў вучылiшча ў 1951 годзе. Што гэта быў за выпуск, якiя iмёны! Мiхаiл Савiцкi, Леанiд Шчамялёў,
Вiктар Грамыка, Мацвей Басаў. Хто
ваяваў, хто быў у канцлагеры... Розныя мастакi, i Чэпiк роўны сярод iх. Тады не мог ён ведаць, увайшоўшы ў бу«Зiма, сыходзь».

матканых штанах — старшыня калгаса даў грошай на чыгуначны квiток.
З Масквы адправiлi назад, сказалi
памаляваць з натуры: кароў, дамы —
усё, што бачыў. Год маляваў — i паступiў. Начаваў у кладоўцы на тапчане
ў вартаўнiцы вучылiшча, якая яго пашкадавала. Падпрацоўваў, як мог. Мянушка ў яго была «Мастак», так сябе
называў па-беларуску, пакуль не навучыўся гаварыць па-руску. У 1943 годзе быў прызваны ў армiю, ваяваў
стралком на 3-м Украiнскiм фронце,
браў Будапешт, скончыў вайну пад Венай. Выратавала кантузiя — перавялi
ў шпiталь санiтарам, i праз два гады
пасля заканчэння вайны ён вярнуўся
на радзiму. На трох яго братоў мацi
атрымала пахаванкi.

дынак Опернага тэатра ў 1947 годзе,
што той стане яго другiм домам яшчэ
на 35 гадоў. Мiхаiл Чэпiк быў прыняты
на работу мастаком-дэкаратарам. На
фотаздымках ён — з гiтарай, кучаравы i худы, але начыста пазбаўлены
ўсялякай багемнасцi.
Звычайнае знаёмства на вулiцы з
простай, мiлай цемнавокай дзяўчынай перарасло ў глыбокае пачуццё,
якому ён быў верны ўсё жыццё. Тася,
яго выбраннiца, адседзела тры гады ў
лагеры ў Прымор'i за тое, што збегла з
тэкстыльнага камбiната пад Масквой,
дзе былi невыносныя ўмовы. Працавала ў атэлье i выдатна шыла ўручную, без машынкi — як парыжская
краўчыха. Бывае, сшые сабе сукенку,
апране, актрысы тэатра абступяць яе

i вохкаюць. У сям'i Чэпiкаў, як у казцы
«Пунсовая кветачка», нарадзiлiся тры
дачкi — Валянцiна, Людмiла i Святлана,— якiх мастак песцiў, як мог. Яны
таксама пасля сталi мастачкамi, бо ў
доме заўсёды пахла фарбамi i ляжалi
алоўкi.
Да Опернага тэатра прывязаўся
душою. Калектыў мастацкiх майстэрняў быў маленькi i дружны, а Чэпiку
падабалася сумесная праца. Толькi
вечарамi i ў выхадныя пiсаў для сябе.
Вядома, яго шанавалi не ўсе: акадэмiй
не сканчаў, а таўро тэатральнага мастака было адзнакай маргiнальнасцi.
Ды i ўласна тэатральным мастаком
ён не быў, выконваў чужыя эскiзы —
дыпламаваных мастакоў Мiкалаева,
Масленнiкава, потым Лысiка. Аформiў
сам толькi пару спектакляў. Але гэты
вясковы ўраджэнец, якi 35 гадоў прапрацаваў у тэатры, мог па двух тактах
пазнаць любую оперу i балет, i жонку
з яе чатырма класамi адукацыi прывучыў да оперы, арыi з якiх яна ведала
на памяць.
Фактычна, у гады сацыялiстычнага рэалiзма, у самы росквiт суровага
стылю Чэпiк быў iнтуiтыўны, але перакананы фармалiст — фавiст i футурыст — прыхiльнiк яркага адкрытага
колеру i планетарнага бачання (хоць
нi разу не лётаў на самалёце). Ён бы
так сябе не назваў, вядома. Але для
яго было важна не што пiсаць, а як
пiсаць. Ён умеў выбраць нечаканы
ракурс — часта з вышынi птушынага
палёту. Колер быў яго стыхiяй, i мы не
можам назваць у ХХ стагоддзi мастака, настолькi арганiчнага ў сваiм каляровым шаленстве. Чэпiк стварыў свой
вобраз Мiнска. Рэальная шэрасць
цагляных пяцiпавярховак i бетонных
панэлек 1960-х ператварылася ў яго
ў святочную феерыю Горада-мары.
Няўжо гэта савецкi Мiнск? — задаеш
сабе пытанне, разглядаючы яго гуашы
(ён як тэатральны мастак любiў гэтую
тэхнiку).
У апошнiя гады, у суровыя 1990-я,
яго мучылi наступствы ваеннай кантузii. Найлепшыя яго карцiны за бесцань
скупiлi iтальянскiя галерысты. Даводзiлася нават зарабляць, распiсваючы
яйкi i матрошкi. Ён стаў нелюдзiмы i
змрочны.
Мастак не дажыў да свайго 75-годдзя i персанальнай выстаўкi ў Палацы
мастацтваў. У 2002 годзе, ужо пасля
яго смерцi, гэтая выстаўка стала адкрыццём для многiх калег.
Надзея УСАВА.

