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Яны вяр та юць нас у мі нуў шчы ну і фік-

су юць сён няш ні дзень, упіс ва ю чы яго 

ў гіс то рыю, звяр та юц ца да на шчад каў 

праз воб ра зы, якія чап ля юць і вя рэ-

дзяць ро зум. Яны — пра го нар і сла-

ву. І так хо чац ца, каб не пра за быц цё. 

Мас та кі. Твор цы. Лю дзі, якім вель мі 

па трэб ная ўва га, та му што хоць і лі-

чыц ца, што кож ны ства рае так, як ба-

чыць ён, але ж дак лад на не толь кі для 

ся бе. Пра гэ та на ша раз мо ва на пя рэ-

дад ні з'ез да Бе ла рус ка га са ю за мас та-

коў з яго сяб ра мі, вя до мы мі асо ба мі, 

якія вы зна ча юць мас тац кі ўзро вень 

ця пе раш няй Бе ла ру сі. Та му на «вір ту-

аль ным круг лым ста ле» мы аб мяр коў-

ва лі на дзён ныя пы тан ні для мас тац кай 

су поль нас ці, на прык лад:

Мас та кі — для кра і ны, 
у чым знач насць і каш тоў насць 
іх пра цы сён ня?

На тал ля ША РАН ГО ВІЧ, 

пер шы на мес нік стар-

шы ні Бе ла рус ка га са ю за 

мас та коў:

— На са мрэч мас та кі — 

гэ та част ка на шай ін тэ лі-

ген цыі, якая ро біць час та 

не за ўваж ныя для мно гіх, 

але вель мі важ ныя спра-

вы. І мы, не ўсве дам ля ю чы гэ та га, жы вём у 

ася род дзі, на сы ча ным мас тац твам. Даў няя 

тра ды цыя, ка лі ў га ра дах, на ват у мік ра ра ё-

 нах, з'яў ля лі ся ма ну мен таль ныя пом ні кі ці 

ма за і кі — шмат хто па мя тае гэ та з са вец ка-

га ча су. Пэў ная эс тэ ты ка за кла дзе на на ват 

у ка ля ро вай гар мо ніі, у тым, як ста вяц ца 

ліх та ры, афарм ля юц ца ву лі цы. Мін скае мет-

ро пер ша па чат ко ва бы ло на поў не на тво-

ра мі мас тац тва — мы ба чым іх на ста рых 

стан цы ях, ад зна ча ю чы ад мет ную аздо бу 

«Пло шчы Яку ба Ко ла са» ды ін шых. Лю-

дзей, якія ма юць пра фе сій ную аду ка цыю, 

умен не і жа дан не пра ца ваць, дзяр жа ва заў-

сё ды пры цяг ва ла для ства рэн ня тво раў, у 

якіх за кла дзе на яе ідэа ла гіч ная ас но ва. Бо 

ві зу аль ная вы ява вы раз на фік су ец ца ў свя-

до мас ці: ча ла век ідзе па ву лі цы — і ба чыць 

ад мет ны воб раз, бя рэ кні гу — і там ма лю нак 

на пэў ную тэ му.

Ця пер, ка лі ад бы лі ся пэў ныя зру хі і мы 

жы вём у асоб най дзяр жа ве, у нас змя ні лі ся 

прын цы пы ра зу мен ня жыц цё вай пра сто ры. 

Мож на ска заць, што Бе ла русь — ад на з 

ня мно гіх кра ін, у якіх мас та кі так ці інакш 

ады гры ва юць вя лі кую ро лю ў фар мі ра ван ні 

эс тэ ты кі жыц цё ва га ася род дзя. Пры кла даў 

без ліч. Но вая вет ка мет ро, у якім кож ная 

стан цыя — гэ та фак тыч на му зей ны экс па-

нат, дзе сыш лі ся эс тэ ты ка ар хі тэк ту ры, ды-

зай ну і тво раў мас тац тва, та му што на шы 

вы дат ныя скульп та ры ўвя лі ту ды бе ла рус-

кія тэ мы. Важ на, што ў та кіх пра ек тах ёсць 

пра нік нё ная бе ла рус кая но та. Або ў Грод не 

апош нія не каль кі га доў ідзе рэ стаў ра цыя 

Но ва га зам ка, што пра ду гледж вае не толь кі 

пэў ную ар хі тэк тур ную ці гіс та рыч ную эс тэ-

ты ку, але і ві зу аль ную. На шы спе цы я ліс ты 

ро бяць скла да ныя ма ну мен таль ныя рос пі сы 

з гра фі ту (гэ та не бяс печ ная пра ца на вы-

шы ні!), што па тра буе глы бо ка га ра зу мен ня 

гіс то рыі кра і ны. Свят ка ван не кож на га Дня 

пісь мен ства дае бе ла рус кім га ра дам но вы 

мас тац кі аб' ект ці тво ры ў рэ гі я наль ных му-

зе ях. Ня гле дзя чы на пан дэ мію і ін шыя скла-

да нас ці, у нас вя лі кая коль касць вы ста вак 

(не толь кі ў ста ліч ным Па ла цы мас тац тва, 

але ў му зе ях роз ных га ра доў), і яны вы клі ка-

юць ці ка васць у лю дзей, якія ў вы яў лен чым 

мас тац тве ад чу ва юць рас ка ва насць і шчы-

расць, якую мас та кі заў сё ды ўклад ва юць у 

сваю пра цу, — лю дзі пры хо дзяць па гэ тыя 

эмо цыі.

Мі ка лай КУЗЬ МІЧ, 

стар шы ня Брэсц ка га 

аб лас но га ад дзя лен ня 

Бе ла рус ка га са ю за мас-

та коў:

— Са юз мас та коў — 

пра фе сій ны са юз, а гэ та 

зна чыць, што на шы твор-

цы ро бяць год ны ўнё сак у 

куль ту ру на шай дзяр жа вы, асаб лі ва ка лі 

га вор ка пра ма ну мен таль нае мас тац тва, 

скульп ту ру, тое, што звя за на з ланд шаф-

там... Сё ле та нам 84 га ды — за гэ ты тэр мін 

столь кі знач ных спраў здзейс не на, але са-

мае га лоў нае, што за ха ваў ся са юз, пра цу-

юць мас тац кія кам бі на ты. Так, пра ца ваць 

ця пер ста ла больш скла да на, але доб ра 

тое, што па пу ля ры зу ец ца ме на ві та пра фе-

сій нае мас тац тва — яно тры мае ўзро вень 

і ад зна чае леп шае ў ай чын най куль ту ры. 

На прык лад, у нас пры цяг вае ўва гу пом нік 

Афа на сію Брэсц ка му. А ця пер у го ра дзе 

пра хо дзіць спра ва здач ная вы ста ва, пры-

све ча ная Го ду гіс та рыч най па мя ці. Акра мя 

та го, брэсц кія мас та кі па да ры лі на ша му ля-

 леч на му тэ ат ру ў яго абноўлены бу ды нак 

ка лек цыю сва іх ра бот.

Анд рэй ВА РАБ' ЁЎ, 

стар шы ня Ма гі лёў ска га 

ад дзя лен ня Бе ла рус ка га 

са ю за мас та коў:

— Вы яў лен чае мас тац-

тва не толь кі ўпры гож вае 

жыц цё, але і на паў няе 

яго сэн сам. Лю дзі час та ў 

па го ні за ма тэ ры яль ным 

не па спя ва юць па ду маць пра ду хоў нае, а 

мас тац тва імк нец ца спры яць дум кам пра 

жыц цё ду ху. Бо нас ра дуе на са мрэч не 

толь кі каў ба са, а шмат цу доў ных з'яў — 

і пры га жосць у тым лі ку. На ват на вон ка-

вым уз роў ні, бо мы ўпры гож ва ем га ра ды 

скульп ту ра мі, ма ну мен таль ны мі рос пі са мі. 

Зра зу ме ла, дзяр жа ва ў гэ тым да па ма гае і 

па він на да па ма гаць, каб на шы га ра ды бы лі 

ад мет ны мі. На прык лад, у Ма гі лё ве я ра-

біў аздаб лен не мос та — з'я ві лі ся ча ты ры 

скульп ту ры львоў. Яны ста лі зна ка вым мес-

цам, ку ды вя дуць усіх гас цей го ра да. Аль бо 

ёсць скульп ту ра Ма лень ка га прын ца, які 

па лі вае ру жу, — яшчэ ад но мес ца пры цяг-

нен ня, там пры зна ча юць спат кан ні, гу ля юць 

з дзець мі. Вы ха ваў чы мо мант так са ма мае 

зна чэн не. І гра мад ства мя ня ец ца па сту по ва, 

бо ка лі дзе ці рас туць ся род тво раў мас тац-

тва, яны по тым да іх ста вяц ца бе раж лі ва і 

вы рас та юць больш куль тур ны мі.

Іван МІС КО, скульп-

тар, на род ны мас так 

Бе ла ру сі:

— Са мае га лоў нае, што 

мо гуць пра па на ваць мас-

та кі, — гэ та ідэю. Ары гі-

наль ную, ак ту аль ную, 

па трэб ную. Ме на ві та яна 

най больш каш тоў ная ў на-

шай ра бо це, ня гле дзя чы на тое, што ёсць 

яшчэ рэа лі за цыя гэ тай ідэі праз твор чы пра-

цэс. Усе ба чаць ужо вы нік, як пра ві ла, яго 

ацэнь ва юць і за яго пла цяць. Але каб гэ та 

зда ры ла ся, трэ ба спа чат ку да ка заць вар-

тасць ідэі, што не вель мі прос та, бо лю дзі, 

ад якіх за ле жыць яе ма тэ ры я лі за цыя (ці рэа-

лі за цыя), па він ны ва ло даць твор чым уяў лен-

нем як мі ні мум. І ка лі сваю ідэю да во дзіць 

ін шым твор цам, то гэ та ад на спра ва, а ка лі 

лю дзям не з твор ча га ася род дзя — зу сім 

дру гая. Да лё ка не ўсе на шы ідэі, на жаль, 

мо гуць атрым лі ваць ува саб лен не. А жыць жа 

трэ ба не час ад ча су. Ка лі прый сці ў май-

стэр ню да жы ва піс ца, гра фі ка, мож на па-

ба чыць вя лі кі за пас га то вых ра бот — коль кі 

ідэй ля жыць на па лі цах! Бы ло б ці ка ва, каб 

Са юз мас та коў зра біў пра ек ты з ідэй, якія 

ака за лі ся не рэа лі за ва ныя.

Я ўсё жыц цё зай ма ю ся скульп ту рай, а 

гэ та за ня так сам па са бе не тан ны, бо ка лі 

ад лі ваць скульп ту ру ў ме та ле — гэ та до ра-

га, ды і ў глі не яна каш туе гро шай. Акра мя 

та го, у на шай спе цы яль нас ці, у ад роз нен-

не, на прык лад, ад жы ва піс цаў, не маг чы ма 

пра ца ваць «у стол» , ства ра ю чы та му, што 

кар ціць ува со біць за ду му. Хі ба што гіпс да-

 па мо жа воб раз, які на ра дзіў ся, за ха ваць — 

і тое не для гіс то рыі, бо гэ та крох кі ма тэ ры ял.

А коль кі каш тоў нас цяў — ідэй — за ста юц ца 

не за па тра ба ва ныя. Бо ка лі ёсць, на прык-

лад, твор чы кон курс, то пе ра мо жа ў ім нех та 

адзін, атры мае за каз, ас тат нія, атрым лі ва-

ец ца, пра ца ва лі да рэм на, без ані я кіх за ах-

воч ван няў ці па дзяк. Але гэ та ма ла хто ра-

зу мее. Ра ней, ка лі мас так атрым лі ваў за каз 

ад дзяр жа вы, то яна аплач ва ла 50 пра цэн-

таў пад час вы ка нан ня. Сён ня та ко га ня ма, 

і як та му ж ма ла до му мас та ку вы жыць ды 

аплач ваць май стэр ню?

Та му крыўд на бы вае чуць на ней кіх на ра-

дах: пра па нуй це ідэю. Ні бы та яна на ра джа-

ец ца так прос та толь кі та му, што мы на ле-

жым да твор чай су поль нас ці. На ра джаць 

ідэі — на са мрэч част ка на шай ра бо ты, а 

лю бая пра ца ў гра мад стве па він на аплач-

вац ца. Атрым лі ва ец ца, што мы вель мі час та 

на шы ідэі і та лент прос та до рым. Та му, я 

лі чу, на шы твор цы вар тыя па ша ны — яны 

шмат што га то выя ра біць з-за апан та нас-

ці і лю бо ві да сва ёй кра і ны. Гэ та да ра го га 

вар та.

Юлія АНАЦ КАЯ, ды-

рэк тар «Мас тац ка га кам-

бі на та», Мінск:

— Мы сён ня ад чу ва ем 

па трэ бу ў ра бо це мас та-

коў, асаб лі ва ка лі га вор-

ка ідзе пра афармленне 

экстэр'ераў і інтэр'ераў. 

За мо вы пом ні каў, на прык-

 лад да «Да жы нак». Ін шая спра ва, што доб-

 ры па ды ход — гэ та ка лі ўсе пом ні кі і на огул 

афарм лен не го ра да ро біц ца ў ад ной сты-

ліс ты цы, та ды гэ та гля дзіц ца ар га ніч на. Для 

гэ та га па трэб ны агуль ны пра ект, што ра зу-

ме юць на шы мас та кі, але не яны пры ма юць 

ра шэн ні... Лі чу, што трэ ба мець на ўва зе 

роз ныя фор мы мас тац тва. Бо ма ну мен таль-

нае мас тац тва — гэ та не толь кі пом ні кі. Гэ та 

яшчэ ма за і ка, якую за раз не ро бяць, а толь кі 

рэ стаў ры ру юць, і віт ра жы, і рос пі сы гра фі-

там. Ка лі пра віт ра жы яшчэ больш-менш 

ве да юць, то ін шыя фор мы ма ну мен таль на га 

мас тац тва па ці ху прос та вы мі ра юць, та му 

што ня ма за моў на аздаб лен не. Ка лі га вор-

ка ідзе пра экс тэр' ер, то ча мусь ці раз гля да-

юць толь кі круг лыя фор мы — пом ні кі аль бо 

арт-аб' ек ты. А плос ка га аздаб лен ня, акра мя 

вось гэ тых, час та ніз кіх па сва іх вы явах рос-

пі саў, якія мы на зы ва ем му ра ла мі, за моў цы 

не ве да юць. Та му вар та ўліч ваць мас тац кі 

ас пект яшчэ на ўзроў ні пра ек таў.

На прык лад, мы ажыц ця ві лі гра фіч ны 

пра ект, пры све ча ны Го ду гіс та рыч най па-

мя ці ў ме жах сім по зі у му лі таг ра фіі, пры све-

ча на му тра ге дыі бе ла рус ка га на ро да ў час 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. За ці ка віў ся му зей 

«Ха тынь», та му што ім трэ ба бу дзе аздаб-

ляць ін тэр' еры но ва га бу дын ка — акра мя 

му зей най экс па зі цыі, ёсць ка лі до ры, хо-

лы, кан фе рэнц-за лы, якія не па він ны быць 

пус ты мі. Гэ ты ж па ды ход мо гуць мець на 

ўва зе лю быя ўста но вы — бан кі, офі сы, га-

тэ лі, са на то рыі. Але лю дзі сён ня мо гуць не 

ве даць сло ва «лі таг ра фія». Я лі чу, ад на з 

за дач — па шы раць ве ды пра роз ныя фор-

мы вы яў лен ча га мас тац тва, каб за моў цы 

бы лі больш аду ка ва ныя і маг лі ка рыс тац ца 

на шы мі маг чы мас ця мі ў спра ве аздаб лен ня 

ін тэр' ераў і экс тэр' е раў.

У апош ні час мы ад на ві лі тры май стэр-

ні. У гра фіч най май стэр ні ад ра ман та ва лі 

ста нок. Але трэ ба бы ло знай сці і пад рых та-

ваць дру ка ра. Та му што дру ка роў на та кіх 

стан ках ні дзе не ву чаць, пра ца ваць на іх 

мо гуць толь кі мас та кі, за ці каў ле ныя гэ тай 

тэх ні кай (яна вы кла да ец ца на ка фед ры гра-

фі кі ў Ака дэ міі мас тац тваў). Але не кож ны 

мас так-гра фік згод ны пра ца ваць у май стэр-

ні і дру ка ваць чу жыя аў тар скія ра бо ты. Мы 

знай шлі та ко га ча ла ве ка, ад ра ман та ва лі 

па мяш кан не, за ку пі лі не аб ход ныя ма тэ ры я-

 лы. І за раз у нас ёсць фонд лі таг ра фіі, 

з'яў ля ец ца маг чы масць вы ка ры стан ня лі-

таг ра фіі ў аздаб лен ні ін тэр' ераў. Так са ма 

ад на ві лі ке ра міч ную май стэр ню. Рас чыс-

ці лі і ад ра ман та ва лі па мяш кан не, за ку пі-

лі пе чы, кру гі, глі ны... Ця пер яна пра цуе, 

і да нас пай шлі мас та кі, у якіх ня ма сва ёй 

печ кі. Яшчэ ў пла не ад наў лен не ста ляр-

най май стэр ні, якая бу дзе ра біць усё, што 

па трэб на для мас тац ка га пра цэ су — ад 

пад рам ні каў да мэб лі, на прык лад му зей-

ных віт рын. Важ на, каб мы маг лі за кры ваць 

увесь мас тац кі цыкл сва і мі сі ла мі. Каб наш 

мас тац кі кам бі нат мог пад ключ ра біць роз-

ныя фор мы мас тац тва, у роз ных тэх ні ках, з 

роз ных ма тэ ры я лаў.

Ла ры са ЗУ Е ВА, ды-

рэк тар «Мас тац ка га кам-

бі на та», Го мель:

— У су час ным све це 

ўжо стаў нор май па ды-

ход, што мас так, ар хі тэк-

тар, ды зай нер па він ны 

пры сут ні чаць паў сюд на, 

дзе ства ра ец ца пэў нае 

ася род дзе — га рад ское, ар хі тэк тур нае. 

Мы імк нём ся да нес ці гэ тую дум ку кож ны 

раз, ка лі да во дзіц ца ўза е ма дзей ні чаць з га-

рад скі мі ўла да мі па рэ кан струк цыі скве раў, 

ар га ні за цыі ланд шаф ту і ін шых пы тан нях. 

Бо на ват ланд шафт за клад ва ец ца згод на з 

прын цы па мі гар мо ніі, каб тое, што ў вы ні ку 

бу дзе ба чыць ча ла век, не толь кі ра да ва ла 

во ка і ства ра ла на строй, але ар га ніч на ўпіс-

ва ла ся ў пра сто ру. Гэ та вы дат на ве да юць і 

ра зу ме юць на шы мас та кі, та му што ма юць 

па трэб ную пад рых тоў ку і аду ка цыю. Ме на-

ві та та му іх пры сут насць не аб ход ная там, 

дзе пры ма юц ца ра шэн ні па ар га ні за цыі ася-

род дзя, аздаб лен ні, упры гож ван ні на шых 

га ра доў ці мяс тэ чак, каб не бы ло ў гэ тай 

спра ве гус таў шчы ны. Бо пра гус ты на огул 

спра чац ца скла да на — яны мо гуць быць 

роз ныя на пер са наль ным уз роў ні ў за леж-

нас ці шмат ад якіх пры чын. Але ў пы тан нях, 

якія даты чац ца ўсіх жы ха роў го ра да, які да 

та го ж мае ту рыс тыч ны па тэн цы ял, мэ та-

згод на аба пі рац ца на мер ка ван не пра фе сі-

я на лаў — каб па збег нуць хі баў і не дас ка на-

лас ці. Дзе ля гэ та га, у пры ват нас ці, у Го ме лі 

іс нуе аб лас ны мас тац кі са вет па ма ну мен-

таль ных пра ек тах — там боль шасць мас-

та коў і ар хі тэк та раў. Яны са мі з'яў ля юц ца 

жы ха ра мі го ра да і хо чуць ба чыць яго яшчэ 

больш пры го жым і ад мет ным — кеп ска га не 

па ра яць дак лад на. Але не заў сё ды іх пра-

па но вы бы ва юць па чу тыя і ўлі ча ныя. Та му 

ў нас ча сам уз ні ка юць на сце нах му ра лы 

не вя до ма га па хо джан ня, дзіў най тэ ма ты кі 

і з не зра зу ме лай кам па зі цы яй. А на ват та-

кія пра ек ты па тра бу юць за цвяр джэн ня на 

мас тац кіх са ве тах. Не ка жу ўжо пра ма ну-

мен таль ныя скульп тур ныя вы ра шэн ні, якія 

ад на знач на па він ны ажыц цяў ляць пра фе-

сі я на лы-скульп та ры. Каб не бы ло так, што 

дзесь ці з'яў ля ец ца ней кі дзіў на ва ты аб' ект 

су мніў най вар тас ці, а лю дзі гля дзяць і ці ха 

па смі ха юц ца — ад чу ва юць не да рэ чнасць. 

А то бы вае і так, што да нас ідуць зва ро ты, 

каб з пра фе сій на га пунк ту гле джан ня да лі 

мас тац кую ацэн ку той ці ін шай ра бо це — 

а яна да мас тац тва на огул не мае да чы нен-

ня. Ці ўзні ка юць праб ле мы па ўста ля ван ні 

скульп тур ных пом ні каў — кам па зі цыю зра-

бі лі і адоб ры лі пра фе сі я на лы з мас тац ка га 

са ве та, а вы ні ко вае ра шэн не ча мусь ці не 

на іх ка рысць...

Мне па да ец ца, што ва ўсіх ра шэн нях, якія 

пры ма юц ца па мас тац кіх пы тан нях на лю-

бых уз роў нях, па трэб на больш ад каз нас ці 

ме на ві та та му, што іх вы нік мо жа за кра наць 

кож на га — а зна чыць, ён па ві нен быць у ін-

та рэ сах кра і ны. Дзяр жаў ны па ды ход пра ду-

гледж вае ра шэн не ўзва жа нае і аб грун та ва-

нае пра фе сі я на ла мі. Мне вель мі па да ба ец ца 

прын цып, які гу чыць з вус наў прад стаў ні коў 

ула ды: кож ны па ві нен зай мац ца сва ёй спра-

 вай. Так, за ла тыя сло вы! Яны даты чац ца і 

мас тац кай су поль нас ці — мы га то выя зай-

мац ца тым, што ўме ем і лю бім.

Тац ця на СА ВІК, ма ла-

дая мас тач ка:

— Мас та кі ства ра юць 

пры га жосць. Эс тэ тыч-

на і ду хоў на на паў ня юць 

ася род дзе. А ма ну мен-

та ліс ты на огул здоль ныя 

ахоп лі ваць сва ёй пра цай 

экс тэр' е ры і ін тэр' еры, 

што ства рае гар ма ніч ны фон і не па срэд на 

ўплы вае на ад чу ван не і на строй ча ла ве ка. 

Але важ на і тое, што мас та кі сва ёй пра цай 

пад штур хоў ва юць лю дзей да ду хоў на га рос-

ту — так бы ло гіс та рыч на, але гэ тая за да ча 

за ста ец ца ак ту аль най, бо ча ла век па ві нен 

ад чу ваць ся бе і за ста вац ца ча ла ве кам у 

лю быя ча сы.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Аб чым яшчэ іш ла га вор ка, 

чы тай це на сай це zvіazda.by

«МЫ ЖЫ ВЁМ У АСЯ РОД ДЗІ, 
НА СЫ ЧА НЫМ МАС ТАЦ ТВАМ»


