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...Не дзе ў хмыз ня ку ся дзіць кач-

ка — ка лі ліх та ры кам па свя ціць зні-

зу, яна ста но віц ца бачнай. І на ват 

жы вой — бо «пе ра ля тае» з кар ці ны 

ў кар ці ну, трэ ба толь кі ве даць, дзе 

яе шу каць. І аба вяз ко ва з да дат-

ко вым свят лом. Ці вось яшчэ мож-

на за ўва жыць лю дей, якія ідуць па 

змроч ных ву лі цах. У цем ры не так 

прос та ўба чыць мі на коў — дык кар-

ці ны гэ та як раз і ад люст роў ва юць. 

І по стаць па ры жан кі ста но віц ца 

яшчэ больш та ям ні чай: яна ні бы та 

част ка го ра да, яго ня бач ны дух, які 

ва біць скрозь ад лег лас ці — пра сто-

ра выя і ча са выя. Не здар ма і Цар-

фін апы нуў ся ў Па ры жы — там ён 

су стрэў сваё ка хан не, там здзейс-

ніў ма ру жыц ця і стаў мас та ком са 

сва ім ад мет ным сты лем і вы на ход-

ніц тва мі, якія яшчэ толь кі ад кры ва-

юц ца нам.

Пра тое, як у квет ках мо гуць 

ха вац ца дзяў ча ты, ужо маг лі ве-

даць тыя, хто ці ка ві лі ся твор час цю 

гэ та га мас та ка па рыж скай шко лы 

ра ней — яго тво ры час ад ча су 

з'яў ля лі ся ў вя лі кіх ад мыс ло вых 

пра ек тах, пры све ча ных 

мас та кам — ура джэн-

цам Бе ла ру сі. Але ж ця-

пер ад кры ла ся пер шая 

пер са наль ная вя лі кая 

вы стаў ка, пры мер ка ва-

ная да 120-год дзя Цар фі-

на. І ёсць не ве ра год ная 

маг чы масць зра зу мець 

гэ та га за гад ка ва га твор-

цу, дзя ку ю чы ра бо там 

роз на га пе ры я ду. Рэд-

кая маг чы масць — та му 

што боль шасць тво раў 

вы стаў ля ец ца ўпер шы-

ню, част ка на огул бы ла 

сха ва ная ад ва чэй, бо 

зна хо дзіц ца ў пры ват-

ных ка лек цы ях, і зу сім не 

факт, што з'я віц ца яшчэ 

на якіх-не будзь вы стаў-

ках. Гэ та экс клю зіў для 

Бе ла ру сі. На ват у Па ры-

жы пра 120-год дзе Фай-

бі ша Цар фі на зга да юць 

паз ней...

І гэ та му ёсць тлу ма-

чэн не. Усё ж та кі хлоп-

чык, яко га ў сям'і на зы ва лі Шра га, 

па чы наў ся як мас так у Смі ла ві чах. 

Лю біў на зі раць за пра цай ста рэй-

ша га Ха і ма Су ці на, які ўжо да ка заў 

баць кам, што хо ча і бу дзе ма ля-

ваць, — Цар фі ну бы ло пра сцей іс ці 

гэ тым шля хам. Ён ні бы та бу дзе да-

га няць апан та на га Ха і ма: так са ма 

па сту піць у Ві лен скую мас тац кую 

ву чэль ню, так са ма апы нец ца ў 

Па ры жы, праў да, праз Па лес ці ну і 

Бер лін — на гэ та пой дзе 10 га доў. 

За тое, апы нуў шы ся на Ман март-

ры і ўха піў шы твор ча га па вет ра, ён 

рас ста віць для ся бе пры яры тэ ты: 

жыць мас тац твам — не зна чыць ах-

вя ра ваць дзе ля яго жыц цём сва ім 

і бліз кіх. Та му ён бу дзе пра ца ваць 

там, дзе рэ аль на за ра біць на год-

нае іс на ван не, бу дзе ства раць тка-

ні ны для па рыж скіх мод ных да моў, 

каб мас тац тва бы ло і ад ду шы най, і 

вы ключ най ра дас цю. Прык лад Су-

ці на меў зна чэн не для яго і тут — 

та му яны ра зы шлі ся ў па рыж скім 

жыц ці. Але ме на ві та Цар фін ста-

не тым ча ла ве кам, які па кі не свае 

яр кія ўспа мі ны пра 

зна ка мі та га зем-

ля ка са Смі ла ві чаў 

Су ці на. На вы стаў-

цы ў На цы я наль ным 

мас тац кім ёсць ар-

ку шы з ма шы на піс-

ным тэкс там тых ус-

па мі наў, дзе ру кой 

Цар фі на да дзе ны 

ўдак лад нен ні. І ад-

мыс ло ва з Па ры жа 

пры ехаў ча ма дан-

чык з яго па літ рай. 

Па ёй ад ра зу ві-

даць, якія ко ле ры най больш лю біў 

гэ ты мас так.

— Ён знай шоў улас ныя ко ле ры, 

хоць і за хап ляў ся Су ці ным. Цар фін-

скі сі ні, яго бла кіт і яго не ба бліз кія 

да ко ле раў Эль Грэ ка, у ней кай сту-

пе ні ад чу ва ец ца і ўплыў Се за на, — 

тлу ма чыць Юрый Аб ду рах ма наў. — 

Але Цар фін усё ж знай шоў улас ны 

по чырк. Тыя, хто ро біць так, як ужо 

зра бі лі да іх, за ве да ма прай гра юць. 

У мас тац тве ці ка выя тыя, хто ро-

біць сваё.

Ён вы пра ца ваў улас ную тэх ні-

ку — змеш ваў фар бы роз най пры-

ро ды: алей з гу аш шу ці аква рэл лю, 

шчод ра па кры ваў тво ры ла кам, каб 

на дзей на за ма ца ваць. А па са міх 

тво рах мож на ад чуць яго стан у 

роз ныя пе ры я ды жыц ця. Яно па-

дзя лі ла ся на не каль кі эта паў. 

Адзін — да ва ен ны, больш свет лы, 

лёг кі, дру гі — на поў не ны ўнут ра-

ным змро кам: мас так да ве даў ся 

пра смерць баць коў у Смі ла віц кім 

ге та. Ста сун кі з імі ў пе рад ва ен-

ныя га ды ўжо да ва лі ся ня прос та — 

са ста лін ска га Са вец ка га Са ю за 

ў бур жу аз ную Фран цыю вес тач кі 

пе ра да ва лі ся аб ход ны мі шля ха мі, 

ней кі час вы ра та ван нем быў Чыр-

во ны Крыж. Пас ля вай ны Цар фі на, 

які сам быў удзель ні кам фран цуз-

ска га Су пра ціў лен ня, вель мі змя-

ні ла вест ка пра смерць баць коў у 

смі ла віц кім ге та: ця пер яго тво ры 

ста нуць змроч ны мі, на іх бу дуць 

вы яў ляц ца лю дзі-зда ні, ні бы та з 

ін ша га све ту, якія іс нуць у кар ці-

нах ад асоб ле на. Спат рэ біц ца час, 

каб вый сці са змро ку і знай сці той 

са мы бла кіт, які зро біць яго тво ры 

асаб лі ва каш тоў ны мі, а сам Цар фін 

ста не па зна валь ным мас та ком.

Па зна ваць яго ў Бе ла ру сі ця пер 

маг чы ма дзя ку ю чы гру пе кам па ній 

А100, якая на бы ла шэ раг тво раў 

у сям'і мас та ка. Але са ма ідэя на-

ра дзі ла ся ў па соль стве Бе ла ру сі 

ў Фран цыі, якое на той час уз на-

чаль ваў Па вел Ла туш ка, ён і ўклю-

чыў ся ў ста сун кі з сям' ёй мас та ка. 

Пе ра га во ры іш лі вель мі скла да на, 

доў жы лі ся восем ме ся-

цаў. Сям'я пра да ваць 

ра бо ты не ха це ла, але 

вы ра шаль ным стаў той 

факт, што зва рот сы хо-

дзіў ад Бе ла ру сі, і тво ры 

па абя ца лі па ка заць шы-

ро кай пуб лі цы.

Вы нік: у экс па зі цыі 

тво ры ад ра зу вась мі ка-

лек цы я не раў, а пас ля ра-

бо ты ра зы дуц ца па роз-

ных пры ват ных збо рах. 

На па ста ян най асно ве ў 

экс па зі цыю На цы я наль-

на га мас тац ка га му зея 

ўва хо дзіць уся го не-

каль кі кар цін Цар фі на, 

па да ра ва ных яго дач кой 

Лі лін Дзю лак. Яна ж зра-

бі ла па да ру нак Бе ла ру сі і 

гэ тым ра зам. Пад тры маў 

ма ці па да рун кам ад ся бе 

Іў Дзю лак, унук мас та ка, 

які пры ехаў на ад крыц цё 

вы стаў кі ра зам са сва ёй 

дач кой. Сва я коў Цар фі-

на пры цяг вае Бе ла русь: 

«Нас пе ра паў ня юць эмо цыі, ка лі 

мы пры яз джа ем у Смі ла ві чы. Тут 

за ха ва лі ся ста рыя мо гіл кі з па ха-

ван нем дзя ду лі Шра гі. Тут да гэ туль 

мож на па ба чыць ма ляў ні чую ра ку 

Вол му, якую пі са лі і Су цін, і Цар фін, 

« — ад зна чыў Іў Дзю лак. Сён ня 

сва я коў Цар фі на ў Бе ла ру сі ня ма. 

За тое ёсць пра цяг у Смі ла ві чах — 

Цэнтр твор час ці дзя цей і мо ла дзі, 

дзе юныя зем ля кі вя лі кіх мас та коў 

мо гуць ра біць свае пер шыя кро кі. 

Ёсць му зей «Пра сто ра Ха і ма Су-

ці на», у якім ад на з за лаў на зы-

ва ец ца «Шра га Цар фін. Вяр тан не 

на ра дзі му», што так са ма вы со ка 

аца ні лі за меж ныя гос ці.

«Вяр тан не ў Рэс пуб лі ку Бе ла-

русь куль тур най спад чы ны зна ка-

мі тых ура джэн цаў Бе ла ру сі з'яў ля-

ец ца пры яры тэт ным кі рун кам куль-

тур най дып ла ма тыі», — ад зна чыў 

мі ністр куль ту ры Юрый Бон дар у 

він ша ван ні ар га ні за та рам вы стаў-

кі, якая бу дзе доў жыц ца да 19 лю-

та га.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Спя шай це ся ўба чыць!Спя шай це ся ўба чыць!

Пы тан не ад На стас сі Г., 

якая пра жы вае ў Кры ча ве 

Ма гі лёў скай воб лас ці: «Сын 

на ду маў жа ніц ца, пры вёў у 

ха ту дзяў чы ну і яе баць коў, 

каб па зна ё міц ца. Ста лі вы-

ра шаць, хто бу дзе ла дзіць 

вя сел ле. Мы ме лі на ўва зе 

сва тоў, але баць кі ня вес ты 

пра па на ва лі за пра сіць та ма-

ду. Ці па трэб ны та ды сва ты 

на вя сел лі?»

Ка му ж на вя сел лі да вя ра лі па-

чэс ную ро лю сва тоў, якая бы ла 

ра ней ледзь не са май га лоў най, 

бо дзя ку ю чы іх не па срэд на му 

ўдзе лу ка лісь ці ад бы ва ла ся сва-

таў ство і «за ру чы ны», якія па пя-

рэд ні ча лі вя сел лю? Ва кол гэ тых 

вя сель ных чы ноў сфар мі ра ваўся 

свое асаб лі вы ко дэкс го на ру, які 

сфа ку сі ра ваў тыя «за ла тыя» пра-

ві лы тра ды цый на га све та по гля ду, 

якія ста ві лі іх у цэнтр аб ра да вых 

па дзей. Ві даць, зу сім невы пад-

ко ва пер шы мі прэ тэн дэн та мі на 

ро лю сва тоў бы лі хрос ныя баць кі 

жа ні ха і ня вес ты.

Гля дзі це са мі. Хрос ныя баць кі 

бы лі на пер шым пла не ўра чыс та-

га за стол ля і ў дзень хры шчэн ня 

не маў ля ці, і на свя точ ных ра дзі-

нах, і ў дзень вя сел ля сва іх хрэс-

ні каў, пад вод зя чы тым са мым 

ры су пад ча сам ак тыў на га ўза-

е ма дзе ян ня ў кан тэкс це аб ра да-

вых па дзей Ро ду.

Та кім чы нам, хрос ныя баць кі 

за вяр ша лі этап ду хоў на га фар-

мі ра ван ня ма ла дых лю дзей, 

а ша фер і ша фер ка, якія толь кі 

ўва хо дзі лі ў пра сто ру бу ду ча га 

ду хоў на га на стаў ніц тва, па він ны 

бы лі яе пад ха піць (на гад ва ем: ка-

лі ў ма ла дых на ра джа ла ся дзі ця, 

пер шы мі, ка му яны па він ны пра-

па на ваць стаць хрос ны мі, бы лі 

ша фер і ша фер ка з іх вя сел ля).

Эта пам скла да на га аб ра да ва-

га пе ра хо ду з ад на го ста ну ма ла-

дых у ін шы кі ра ва лі сва ты, якія 

па він ны бы лі ве даць гіс то рыю 

жыц ця ма ла дых, іх сем' яў і сва-

я коў і праз прыз му гэ тых ве даў 

імк ну лі ся паў плы ваць на лё сы. 

У та кім ра зе сват — звяз валь ная 

ніт ка па між мі ну лым і бу ду чым.

Ка лі ж хрос ныя баць кі не ме лі 

звы ча ё ва га пра ва стаць сва там 

(пры чы на мі маг лі стаць удаў ство, 

смерць дзя цей, раз вод, дру гі 

шлюб) і свац цяй на вя сел лі сва іх 

хрэс ні каў, та ды сва тоў вы бі ра лі 

«з бо ку».

Сва та мі за пра ша лі лю дзей не 

ма ла дзей шых за 40 га доў, але 

і не па жы лых: «...вы бі ра юць за 

сва та гас па да ра га доў за со рак: 

ма ла дзей шы не меў бы на леж-

на га аў та ры тэ ту і па важ нас ці, 

а ста ры ча ла век не здо леў бы 

вы ка наць аба вяз кі, якія па тра-

буе та кая па са да, што вы ма гае 

над звы чай мно га ру ху». Аба-

вяз ко ва ўліч ва лі яго ся мей нае 

ста но ві шча і на яў насць дзя цей. 

Ні я кіх сі туа цый «не дас ка на лас-

ці» ў стаў лен ні іх не да пус ка лі ся. 

Сва тоў ацэнь ва лі па коль кас ці 

пра ве дзе ных імі вя сел ляў: чым 

больш, тым да свед ча ней і муд-

рэй ста на ві лі ся гэ тыя лю дзі.

У ад па вед нас ці з асноў ны мі 

пра ві ла мі на род най куль ту ры па-

ры сва тоў вы бі ра лі з лі ку сяб роў, 

су се дзяў, сва я коў, да свед ча ных 

у мяс цо вых тра ды цы ях, ва ўсіх 

іх хіт ра спля цен нях і не да га во ра-

нас цях, якія ва ло да лі ар тыс тыз-

мам, кем лі вас цю, па чуц цём так ту 

і «ба га жом» пры ка зак, пры ма вак, 

ці ка вых гіс то рый, сло вам, уме-

лых па га ва рыць і па ве ся ліць.

На род ны во пыт пе ра сце ра гаў: 

та го, хто ўдзель ні чаў у га лоў ных 

ры ту а лах па ха валь на га аб ра-

ду, больш ні ко лі не за пра ша лі ў 

сва ты. У біб лі я тэ цы Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту-

ры і мас тац тваў мы па зна ё мі лі ся 

з мі лай су пра цоў ні цай, жан чы най 

ся рэд ніх га доў, якая рас ка за ла 

нам, што доб ра ве дае тра ды цыі 

бе ла рус ка га вя сел ля, шмат га-

доў яе за пра ша лі на ім прэ зы ў 

якас ці да свед ча най свац ці. Але 

по тым яна рас пла ка ла ся і ска-

за ла, што ёй вель мі шка да, бо 

яна больш не змо жа да па ма гаць 

ма ла дым лю дзям: ня даў на па ха-

ва ла му жа. А на род ны эты кет і 

ўлас ная свя до масць за ба ра ня-

юць ёй у да лей шым вы кон ваць 

гэ ту га лоў ную ро лю на вя сел лі.

Та кім чы нам на вя сел лі бы-

ло ча ты ры па ры сва тоў. Лі чы це 

са мі: хрос ны баць ка з жон кай і 

хрос ная ма ці з му жам з бо ку ня-

вес ты, хрос ны баць ка з жон кай 

і хрос ная ма ці з му жам з бо ку 

жа ні ха. На яў насць жо нак і дзя-

цей да зва ля ла хрос на му баць-

ку жа ні ха і хрос на му баць ку ня-

вес ты ўдзель ні чаць у аб ра дах 

сва таў ства. На яў насць му жа і 

дзя цей, гэ та зна чыць шчас лі вае 

за мужжа, да ва ла пра ва хрос най 

ма ці ня вес ты і хрос най ма ці жа-

ні ха ар га ні зоў ваць пад рых тоў ку 

вя сель ных ка ра ва яў для ма ла-

дых ад па вед на: «Ка ра вай пяк лі 

ўве ча ры пе рад вя сел лем. Ця пер 

ма ла дыя вы но сяць, а та ды вы-

но сі ла хрос ная з хрос ным. Мае 

хрос ныя ў мя не, яго — у яго».

Сён ня прак тыч на не за па-

тра ба ва на асноў ная функ цыя 

сва та і свац ці — сва таць ма ла-

дых лю дзей. Але, як і ра ней, на 

вя сел лі пры сут ні ча юць лю дзі, 

якіх пе ра вяз ва юць руч ні ка мі і 

ўмоў на за вуць сва та мі. Та му 

су час ным ма ла дым лю дзям хо-

чац ца па раіць вы бі раць у сва ты 

шлюб ныя па ры з кож на га бо ку, 

не да зва ля ю чы іх ры ту аль на га 

па дзе лу (га вор ка ідзе пра су час-

ную, ці «га рад скую», тра ды цыю, 

ка лі свац цю вы бі ра лі з бо ку ня-

вес ты, а сва та — з бо ку жа ні ха). 

Пе ра вяз ва ю чы сва тоў руч ні ка мі, 

ус пом ні це пра сім во лі ку пра ва га 

(муж чын ска га) і ле ва га (жа но ча-

га) у аб ра да вым по лі бе ла рус кай 

тра ды цый най куль ту ры: руч нік 

сва ту за вяз ва юць це раз ле вае 

пля чо пад пра вую ру ку, а свац ці, 

на ад ва рот, це раз пра вае пля чо 

пад ле вую ру ку.

І як тут не зга даць, што сён ня 

ро лю сва та на вя сел лі вы кон вае 

ча ла век па проз ві шчы «Та ма да». 

Ад яго пра фе сі я на ліз му шмат 

у чым за ле жыць, у якім рэ чы шчы 

прой дзе вя сел ле — тра ды цый-

ны аб рад злу чэн ня двух ро даў: 

з улі кам тра ды цый ных ду хоў ных 

каш тоў нас цяў і вы ка нан нем вы-

со кай куль ту ры ад но сін ці аб рад 

бу дзе пе ра тво ра ны ў ба наль нае 

за стол ле, якое су пра ва джа ец ца 

анек до та мі і за баў ка мі, а ад сут-

насць пра фе сій ных ве даў кам-

пен су ец ца пры мі тыў ны мі гуль-

ня мі... Але гэ та ўжо зу сім ін шая 

гіс то рыя...

Ак са на КА ТО ВІЧ, 

Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні 

пра ка ра ні і пры ста са ва насць 

да су час на га жыц ця ка лян дар-

ных і ся мей на-по бы та вых на-

род ных тра ды цый і аб ра даў на 

паш то вы або элект рон ны ад-

рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра 

ра дзін нае».

Па рыж скія за ка ха ныя. Ка ля 1960 го да.

Вя лі кі бла кіт ны неф. Ка ля 1960 го да.

РА ТА ВАН НЕ БЛА КІ ТАМРА ТА ВАН НЕ БЛА КІ ТАМ
Шра га Цар фін: Шра га Цар фін: 
сха ва нае ста но віц ца яў нымсха ва нае ста но віц ца яў ным

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ці па трэб ны сва ты 
на вя сел лі?

Па вы стаў цы «Шра га Цар фін. Той, хто вя дзе 

да свят ла» ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі 

Бе ла ру сі трэ ба ха дзіць са знаў цам. З та кім, 

на прык лад, як Юрый Аб ду рах ма наў, га лоў ны 

ку ра тар пра ек та. Бо прос та так не маг чы ма 

ўба чыць усё, вы яў ле нае на 52 прад стаў ле ных 

тво рах, ка лі не ве даць, на што гля дзець.


