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Пра жы вы ра ры тэт, 
«мне сум на» 
ды ма ру мас та ка

Ха дзем, я вам штось ці 

па ка жу (прос та з па ро га інт-

ры гуе гас па ды ня га ле рэі). Гэ-

та кар ці на ня мец ка га мас та-

ка Бер толь да. Пры вёз яе ў Ві-

цебск з Гер ма ніі ў 1945 го дзе 

са вец кі афі цэр. Зняў са сцен 

зам ка на мя жы з Аў стры яй. 

Гэ та ра бо та з гіс то ры яй. Ба-

чы це сля ды ад ку ляў ня мец-

ка га аў та ма та? Кар ці на не 

рэ стаў ра ва ная, але за ха ва-

ла ся ў доб рым ста не. Яна ві-

се ла до ма ў сы на та го афі цэ-

ра. Пры нёс ён гэ ты ра ры тэт 

нам на про даж толь кі та му, 

што сам з'яз джаў у Аме ры-

ку, а вы вез ці яго не мог. На-

огул экс па нат лі чыц ца ра ры-

тэт ным, ка лі яму споў ні ла ся 

60 га доў. Та му вось я ўжо так-

са ма ра ры тэт. (Смя ец ца.)

Са мае скла да нае ў ма-

ёй пра цы — гэ та ўмен не 

зна хо дзіць па ды ход да кож-

на га на вед валь ні ка. Лі та-

раль на пе рад ва шым пры-

хо дам зай шоў муж чы на. І 

ледзь не з па ро га пра буб-

ніў: «Мне сум на». Мі ка лай 

Мі ка ла е віч, які су стра каў 

яго, на ват раз гу біў ся. Пас ля 

дзя ліў ся, што не зра зу меў, 

ці то яму сум на па жыц ці, ці 

то ў га ле рэі. Тут, на шчас-

це, вый шла я. «А ча му вы 

сы хо дзі це, уба чыў шы та-

кую пры га жосць?» — «Ой, 

ну мне трэ ба прый сці сю ды 

з жон кай». — «Ка неш не, 

вяр тай це ся, бо ёсць што 

па гля дзець і ва шай жон цы, 

і вам». Вы хо дзіў муж чы на з 

усмеш кай. А ўя ві це, ка лі б 

я не загаварыла з ім, то ён 

пай шоў бы з га ле рэі з зу сім 

ін шым на стро ем і на ўрад ці 

вяр нуў ся б сю ды зноў.

Пад час па ез дак за мя жу 

Мі ка лай Мі ка ла е віч на ве-

даў шмат мас тац кіх га ле рэй, 

якія ства ра юць не паў тор ны 

ка ла рыт го ра да. І за га рэў ся 

ідэ яй ства рыць штось ці па-

доб нае ў лю бі мым Ві цеб ску. 

Вы нош ваў сваю ма ру шмат 

га доў. Уяў ляў, як бу дзе вы-

стаў ляць ва ўлас най га ле рэі 

кар ці ны сва іх сяб роў, ра зам 

з які мі ўва хо дзіў у не фар-

маль нае твор чае аб' яд нан не 

ма ла дых ві цеб скіх мас та коў 

«Квад рат». Мы до ма па ста-

ян на пра гэ та раз маў ля лі. 

І ў ней кі мо мант сло вы пе-

рай шлі ў спра вы. Ма ры па-

він ны ажыц цяў ляц ца! Але ж 

мой муж — мас так, ка лі б 

яму трэ ба бы ло тут ся дзець 

сут ка мі, не за ста ло ся б ча су 

на твор часць. Я гэ та цу доў-

на ра зу ме ла. Та му, ня доў га 

ду ма ю чы, кі ну ла свой пры-

быт ко вы біз нес і ўзна ча лі ла 

«Сця ну». Мі ка лай Мі ка ла е-

віч ча сам жар туе: «Лю сеч-

ка, ты мя не вы ра та ва ла як 

мас та ка».

Ка лі ка ха еш ча ла ве ка, 

ні ко лі яму бла га не зро біш. 

Ты бу дзеш пра яго кла па-

ціц ца. Яго боль бу дзе тва ім 

бо лем. Я заў сё ды да па ма-

гаю Мі ка лаю Мі ка ла е ві чу, бо 

мая га лоў ная за да ча — даць 

яму маг чы масць тва рыць. 

І вель мі засмучаюся, ка лі ён 

гэ та га не ро біць.

Пра ім парт ную 
курт ку, 
не ве ра год ную су вязь 
ды му зу, 
што не ста рэе

Мі ка лай Мі ка ла е віч упер-

шы ню ўба чыў мя не з акна 

трам вая. І так, ві даць, за па ла 

я яму ў ду шу, што вы ра шыў 

на ма ля ваць. Ні ко лі не за бу ду, 

як я прый шла ў ін сты тут на 

за ня ткі і мя не ледзь не збі лі з 

ног ад на груп ні цы: «Люд мі ла, 

хут чэй, там ві сіць твой парт-

рэт». На кар ці не са праў ды 

ўба чы ла дзяў чы ну з доў гі мі 

свет лы мі ва ла са мі ды ў кас-

цю ме, які я са ма са бе спра-

ек та ва ла. Ні ў ко га та ко га не 

бы ло, та му па мы ліц ца бы ло 

нель га, што гэ та я. Па ды шла 

блі жэй і пра чы та ла ўго лас 

«Мі ка лай Дун дзін». «Хто та-

кі?» — пы та ю ся. «Ты што не 

ве да еш Дун дзі на? Ён ву чыц-

ца на мас та ка. Пры го жы та кі 

хло пец».

Па зна ё мі лі ся мы на вя-

сел лі Са шы Ма лея. Дун-

дзін, як толь кі мя не ўба чыў, 

пад бег да жа ні ха. «Слу хай, 

гэ та ж тая са мая дзяў чы на, 

якую я на ма ля ваў. Ты яе ве-

да еш?» — «Дык яна ж ву-

чыц ца ра зам з ма ёй Люд мі-

лай». Я тую кар ці ну, да рэ чы, 

зу сім ня даў на вы пад ко ва 

знай шла ў Мі ка лая Мі ка ла-

е ві ча ў май стэр ні.

Ака за ла ся, мы жы лі ў 

ад ным кор пу се Ві цеб ска-

га пе дінс ты ту та. Хтось ці ж 

умуд рыў ся па ся ліць у ад ным 

будынку мас тац ка-гра фіч ны 

фа куль тэт з пе да га гіч ным. 

Усе пе ра жа ні лі ся. Часцей за 

ўсё, на сваё ня шчас це.

Га лоў ная бя да мас та-

коў — п'ян кі-гу лян кі. Рэд ка 

хто змог уста яць пе рад усім 

гэ тым. Та му вель мі мно гія спі-

лі ся, згу ля лі ся. Ма са сем' яў 

рас па ла ся ў мя не на ва чах. 

Мне па шан ца ва ла, для Мі ка-

лая Мі ка ла е ві ча сям'я заў сё-

ды бы ла важ ней шая за ўсё.

У дач кі з Мі ка ла ем Мі-

ка ла е ві чам прос та не ве-

ра год ная ду хоў ная су вязь. 

Рэд ка та кое ба чу. Яны ба ві лі 

ўвесь час ра зам, ка лі На та-

ша бы ла ма лень кая. І ця пер 

іх ва дой не раз лі еш. Як су-

стрэ нуц ца, не мо гуць на га-

ва рыц ца.

На ша На та ша вы рас ла 

ў вя лі кай лю бо ві. І за раз 

баць ка Мі ка лая Мі ка ла е ві ча 

ў ёй ду шы не чуе. Свёк ру 

96 га доў, але ён ма ла дзее 

га доў на 20, ка лі ба чыць 

унуч ку. На та ша — ча ла век 

асаб лі вы. Яна заў сё ды ў на-

строі. Заў сё ды да па ма гае. 

У Ча ву сах, на ву лі цы, дзе 

жы ве дзя ду ля, пра вя ла за 

свае гро шы газ. Ні ко лі без 

па да рун ка не пры яз джае. 

На юбі лей лю бі ма му дзя-

ду лі яна за ка за ла са праўд-

ны фе ер верк. Да рэ чы, і 

ня мец кі акар дэ он, які заў-

сё ды пры свёк ру, На та ша 

пры вез ла яму з Маск вы. 

Ён на гад вае той, тра фей ны, 

на якім Мі ко ла Ер ма ла е віч 

ву чыў ся іг раць. Пра ня прос-

ты лёс свёк ра, да рэ чы, у 

«Звяз дзе» ча ты ры га ды та-

му вый шла на тат ка Сяр гея 

Руб леў скага. Дык Мі ко ла 

Ер ма ла е віч быў на сё мым 

не бе ад шчас ця.

Ці чу лі, пра што да рос-

лыя дзе ці раз маў ля юць 

з баць ка мі па тэ ле фо не? 

«Дзе ты бы ла? Што ку пі ла? 

Што ты ела?» Быц цам бы 

ін шых тэм не іс нуе. Мая На-

та ша вось гэ та га пус то га ба-

за ру не вы но сіць на нюх.

Ні ко лі не за бу ду, як, ка-

лі да чуш ка яшчэ бы ла сту-

дэнт кай, я пры вез ла ёй з-за 

мя жы пры го жую кур тач ку. 

А яна ка жа: «Ма ма, мож на я 

яе ад дам Во лі (гэ та бы ла яе 

ін сты туц кая сяб роў ка, у якой 

та та п'я ні ца). — «Да чуш ка, 

але ж та кая пры го жая кур-

тач ка...» — «Ма ма, у ця бе 

іх коль кі? І ў мя не іх коль кі? 

А ў яе ня ма ні вод най». І мне 

ста ла так со рам на. На та ша і 

за раз мя не мно га му ву чыць. 

Дня мі ёй па жа лі ла ся, што 

спра вы ў га ле рэі ідуць не так, 

як ха це ла ся б. І ве да е це, што 

па чу ла ў ад каз: «Ма ма, ка лі 

ты ро біш ад но і тое ж, ча му ты 

ча ка еш ін ша га вы ні ку?».

Час та ка жу ў сяб роў скім 

ко ле Мі ка лаю Мі ка ла е ві чу: 

«Та бе мож на ўсё. Толь кі не 

хва рэць». Не як у Маск ве на 

вы стаў цы вы сту паў сяб ра 

на шай сям'і: «Вы ўяў ля е це, 

якая ў Дун дзі на жон ка! Яна 

ка жа: яму мож на ўсё, толь-

кі не хва рэць. «Ма гу паў та-

рыць», — па ды гра ла яму. 

Жон кі мас та коў здзіў ле на 

на мя не та ды па гля дзе лі.

Ні ко лі не ра зу ме ла жан-

чын, якія пад час ад крыц ця 

вы стаў кі не ад ыхо дзяць ад 

свай го му жа. А вя ду чыя 

пас ля та го, як прад ста вяць 

мас та ка, вы му ша ныя да да-

ваць: «А по бач — яго му за». 

Ка лі мне сяб роў кі ка за лі: 

«Лю дач ка, якія ў Мі ка лая 

ра бо ты. Гэ та ж цуд! У яго 

ж фар бы на огул вар' яц кія. 

Якая ж ты для яго му за». 

Я ад каз ва ла: «Вы на огул 

нар маль ныя? Па гля дзі це, 

што за фе ер верк. Ад ной 

му зай тут не абы дзеш ся». 

(Смя ец ца.) Мі ка лай Мі ка ла-

е віч ня даў на ска заў ге ніяль-

ную рэч. «Мас так ста рэе, 

му за — ні ко лі».

Пра бе лыя га ло вы, 
фут ры на сце нах 
ды крымп лен 
стэ рэа ты паў

Не як ад на на вед валь ні-

ца га ле рэі па дзя лі ла ся, што 

споў ні ла ся яе за па вет ная 

ма ра. Ака за ла ся, ёй па да-

ры лі да ра гое фут ра, якім яна 

трыз ні ла не адзін год. Я та ды 

толь кі ўсміх ну ла ся, маў ляў, 

усе мае фут ры — на сце нах... 

Усе во сем га доў, што іс нуе 

га ле рэя, мы прак тыч на ўсе 

гро шы ўкла да ем сю ды. І я ні-

коль кі аб гэ тым не шка дую.

За раз боль шасць лю-

дзей хва люе пы тан не, як 

доб ра па ес ці і з шы кам ад-

па чыць. Ду ма юць пра це ла, 

а ду ша ады хо дзіць на зад ні 

план. Ма ла хто на вед вае 

мас тац кія га ле рэі, а тым 

больш на бы вае кар ці ны. 

А ка лі не ку піш ра бо ту ў 

мас та ка, за што ён на ма-

люе на ступ ную? Ча ла век 

прый шоў да та ко га мі ні ма-

ліз му. І та кая сі ту а цыя паў-

сюль. Раз маў ля ла з жон кай 

ула даль ні ка мас тац кай га-

ле рэі ў Га лан дыі, дык яна 

рас каз вае, што на вы стаў-

ках — ад ны бе лыя га ло вы. 

Пры чым пры хо дзяць лю дзі 

ва ўзрос це не для та го, каб 

ку піць кар ці ны. У іх прос та 

ня ма воль на га квад рат на га 

дэ цы мет ра, каб іх па ве сіць. 

Яны пры хо дзяць па кан так-

та ваць і рас ка заць, што ў 

іх ві сіць на сце нах. А мо-

ладзь, ка лі атрым лі вае тыя 

кар ці ны ў спад чы ну, пер-

шай спра вай кла по ціц ца, як 

хут чэй і да ра жэй ад гэ та га 

ўся го па зба віц ца. Та кая тэн-

дэн цыя ідзе да во лі даў но. 

Яна ўжо дай шла і да нас, на 

жаль. Мы губляем свой час, 

па чуц ці і дум кі на дроб ныя 

праб ле мы, ад на ра джэн ня 

гля дзім са бе пад но гі, толь кі 

пад но гі. Гэ та му нас ву чаць 

з дзя цін ства: «Гля дзі са бе 

пад но гі... Гля дзі, не за ва-

лі ся...» Та му шмат лю дзей 

у ста рас ці не ра зу ме юць, 

хто яны, ці жы лі яны на-

сам рэч...

Я не люб лю ся дзець на 

мес цы. Ра ней ча ма дан з 

рэ ча мі на ват і не рас па коў-

ва ла. Быў вы па дак, ка лі мы 

з Мі ка ла ем па еха лі ў дзень 

май го на ра джэн ня ў лес 

збіраць гры бы. Гэ та су пер. 

Гэ та ін шае ад чу ван не свя та. 

Вы ж ба чы це, як боль шасць 

ад зна чае юбі леі: за ста лом, 

з шаб лон ны мі па жа дан ня-

мі... Ня ўжо гэ та мо жа быць 

ка мусь ці ці ка ва? Хтось ці 

запярэчыць: так пры ня та, 

што лю дзі ска жуць. Я пе ра-

ка на на, што трэ ба ду маць, 

не «што лю дзі ска жуць», а 

пры слу хоў вац ца да ся бе — 

ці шчас лі вы ты. І па куль не 

поз на, вы зва ліц ца з гэ та га 

крымп ле ну стэ рэа ты паў...

Там, дзе ёсць біз нес, 

ёсць і зайз драсць. Шмат 

не га тыў ных мо ман таў да-

вя ло ся пе ра жыць у жыц ці. 

Але зра зу ме ла ад но: та бе 

зра бі лі га дасць, а ты ўсё 

ад но ра бі да бро ў ад каз. Не 

вар та пры па да бняц ца зайз-

дрос ні кам.

Га ле рэя ады мае ў мя-

не амаль увесь час. Я тут, 

мож на ска заць, жы ву. Пры-

хо джу зран ку і сы хо джу 

поз на ўве ча ры, а то і ўна чы. 

Дзя куй Мі ка лаю Мі ка ла е ві-

чу: афор міў мне ў га ле рэі 

ўтуль ны за ку ток. (Па каз-

вае.) Тут, як ба чы це, на ват 

ло жак ёсць і праль ная ма-

шы на.

На ле ці шча за раз пры-

яз джаю звы чай на за цем-

на, з ліх та ры кам на лбе, як 

свет ля чок. Там я ад па чы-

ваю. Пры гэ тым я люб лю і 

кве тач кі, і па мі до ры. У нас 

там ня шмат, уся го шэсць 

со так зям лі. Але ж за ўсім 

гэ тым трэ ба гля дзець. У мя-

не бы ла дзяў чын ка, якая за 

гро шы да па ма га ла мне з 

пра пол кай. На жаль, па еха-

ла на за роб кі ў Маск ву. За-

раз вось ні як не ма гу знай сці 

ёй за ме ну.

На ле ці шчы, як пра ві ла, 

усе зво зяць хлам. Я ж лі чу, 

што на мес цы ад па чын ку па-

він ны быць ін шыя рэ чы, якія 

ра ду юць во ка. І по суд па ві нен 

быць пры го жы, а не над бі ты. 

У нас на ле ці шчы вель мі твор-

чая ат мас фе ра. Усё зроб ле на 

па пра ек тах Мі ка лая. Ён у нас 

ака заў ся не ве ра год ным пра-

ек ці роў шчы кам. У свой час 

афор міў шмат бе ла рус кіх му-

зе яў. І кар цін у нас там цэ лая 

мі ні га ле рэя. Усе — вы ключ-

на Мі ка лая, ін шых ён до ма не 

пры знае.

Ча сам ка жу му жу: «Вось 

за кры лі б «Сця ну» і за жы лі б, 

як нар маль ныя лю дзі. Ві даць, 

мы не нар маль ныя, раз не за-

чы ня ем. (Смя ец ца.)

На дзея 

ДРЫНД РО ЖЫК.

Мінск — Ві цебск — Мінск.

Люд мі ла ДУН ДЗІ НА: 

«МАЙ МУ МУ ЖУ МОЖ НА ЎСЁ. ТОЛЬ КІ НЕ ХВА РЭЦЬ»
Пад час «Сла вян ска га ба за ру» го рад мас-

та коў на ве дае шмат ту рыс таў. Асноў нае 

пы тан не, якое іх бу дзе хва ля ваць: «Што 

мож на па гля дзець у Ві цеб ску?» Ад на з та-

кіх «разыначак», якія не вар та абы хо дзіць 

бо кам, — гэ та мас тац кая га ле рэя «Сця на». 

За ві таць ту ды вар та не толь кі каб ада грэць 

ду шу мас тац твам (і маг чы ма, штось ці пры-

дбаць на сваю ўлас ную сця ну), але і каб 

па зна ё міц ца з гас па ды няй гэ та га ат мас фер-

на га мес ца.

Ды рэк тар ка ві цеб ска га са ло на-га ле рэі 

«Сця на», жон ка мас та ка Мі ка лая Дун дзі-

на, спа чат ку, пад час тэ ле фон най раз мо вы, 

ад мо ві ла ся ад ін тэр в'ю. Маў ляў, з Мі ка ла ем 

Мі ка ла е ві чам раз маў ляй це. Ён жа мас так, 

а не я. Але тым не менш на ве даць га ле рэю 

за пра сі ла. І ад ра зу ж па ланіла сва ёй не ве-

ра год най энер ге ты кай і тонкім па чуц цём 

гу ма ру. На столь кі, што вый шла я са «Сця-

ны» толь кі га дзі ны праз ча ты ры...

Са праўд нае 
шчас це, 
ка лі муж 
і жон ка 
най леп шыя 
сяб ры.

— Тры мес цы ў Ві цеб ску, якія вы па ра і лі б аба вяз-

ко ва на ве даць ту рыс ту?

— Па-пер шае, на ша га ле рэя «Сця на». Па-дру гое, бы-

ва юць доб рыя вы стаў кі ў мас тац кім му зеі. Па-трэ цяе, за-

ві тай це ў арт-пра сто ру на Талс то га, 7 — не па шка ду е це. 

А каб ад чуць наш го рад мас та коў, я раю прос та гу ляць 

па яго ву лі цах.

На пей за жы, які пры вёз з Гер ма ніі 
са вец кі афі цэр, ві даць сля ды 
ад ня мец ка га аў та ма та.

— Мі ка лай, ва ша жон ка 

па ка за ла мне кар ці ну, тую 

са мую, на якой вы на ма ля-

ва лі Люд мі лу яшчэ да зна-

ём ства з ёй. А пас ля час та 

пі са лі яе парт рэ ты?

— Не, не час та. Лю сеч-

ка — на ту ра скла да ная. 

(Смя ец ца.) Не як пас ля за-

кан чэн ня ін сты ту та пры вёз у 

Мінск па ка заць парт рэт жон-

кі пра фе сі я на лам. У прэ зі-

ды у ме ся дзеў Май Воль фа-

віч Дан цыг. Пра гле дзеў шы 

кар ці ны ін шых ма ла дых мас та коў, ён абу раў ся. Маў ляў, 

што вы мне тут па пры во зі лі? Трэ ба ма ля ваць вя до мых 

лю дзей. Вось хоць бы якую вы дат ні цу пра цы — да яр ку, 

сві нар ку, трак та рыст ку... І тут за хо джу я: «Ну, вось хто 

гэ та?» — пы та ец ца Май Воль фа віч. — «Мая жон ка». — 

Пас ля гэ тых слоў ка мі сія ледзь жы ва ты не па рва ла са 

сме ху. Маў ляў, ну, гэ та за бой ны ар гу мент.

Спачатку была карціна...


