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Кан фе рэн цыя ста ла ад ным 

з шэ ра гу ме ра пры ем стваў у 

рам ках свят ка ван ня ста год дзя 

УНОВИС. Уся му па пя рэд ні ча-

ла ўру чэн не Між на род най прэ міі 

імя Ла за ра Хі дэ ке ля — ар хі тэк-

та ра, ад на го з за сна валь ні каў 

аб' яд нан ня і вуч ня Ка зі мі ра Ма-

ле ві ча. По тым у Мін ску гля дзе-

лі да ку мен таль ны фільм «УНО-

ВИС» Яў ге на Сяць ко, у Ві цеб ску 

ад кры ва лі вы ста ву сяб ра аб' яд-

нан ня Да ві да Якер со на, а ўчо-

ра ў На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі прад стаў ля лі экс па зі цыю 

«Нас зра зу ме юць праз сто га-

доў. Ла зар Хі дэ кель», якую пры-

вез ла сю ды сям'я ар хі тэк та ра з 

Нью-Ёр ка.

Пе ра лік вы гля дае ба га та, 

хоць усё роў на хо чац ца ска-

заць, што гэ та га не да стат ко ва: 

зна чэн не па дзей 1920-х га доў у 

Ві цеб ску і са мо га Ві цеб ска для 

су свет на га мас тац тва, а ў тым 

лі ку і для на шай кра і ны, скла да-

на пе ра аца ніць. Як у «Звяз дзе» 

ўжо згад ва ла ся, вар та бы ло б 

на ват аб' явіць 2020-ы го дам 

УНОВИСа, хоць не афі цый на 

ён та кім і з'яў ля ец ца.

Кан фе рэн цыя, ві даць, — са-

мая грун тоў ная па дзея се рыі 

і так да рэ чы, што мес цам яе 

пра вя дзен ня стаў не прос та Ві-

цебск, але і сам бу ды нак, дзе 

Марк Ша гал не ка лі за сна ваў 

мас тац кую ву чэль ню, — сён-

ня гэ та ма дэр но вы Му зей Ві-

цеб ска га на род на га мас тац ка-

га ву чы лі шча, ад кры ты толь кі 

ў 2018 го дзе.

«Ма ле віч зра біў дзве рэ ва-

лю цыі: пер шая з іх — «Чор ны 

квад рат», а дру гая — УНО-

ВИС», — лі чыць тра ю рад ная 

пля мен ні ца мас та ка, якая, 

пры ехаў шы на кан фе рэн цыю 

з Дзю сель дор фа, ака за ла ся ў 

Ві цеб ску ўпер шы ню. Іво на Ма-

ле віч, з чор ным квад ра там на 

пярс цён ку і ма ле ві ча вых «фі-

гу рах» на шаў ко вай хуст цы, — 

мас тач ка (аль бо, як са ма яна 

ка жа, «ма лень кая мас тач ка») 

і ві цэ-прэ зі дэнт Цэнт ра па мя ці 

Ка зі мі ра Ма ле ві ча.

«Шмат з та го, што сён ня ў 

мас тац тве ак ту аль на, па чы на-

ла ся ў Ві цеб ску. У су час най ар-

хі тэк ту ры Да ні э ля Лі бес кін да і 

Фран ка Ге ры, на прык лад, мож на 

ўба чыць уплыў Ма ле ві ча. За ха 

Ха дзід на тхня ла ся Ма ле ві чам, 

лі чы ла яго сва ім гу ру і ка за ла, 

што ў яго на ву чы ла ся ўся му. 

Кас міч ныя стан цыі зноў жа ад-

сы ла юць да Ма ле ві ча. Ды зайн 

адзен ня быў рас па ча ты сяб ра мі 

УНОВИСа. Ла зар Лі сіц кі яшчэ ў 

1920 го дзе зра біў пра ект до ма 

на ва дзе, а сён ня яны бу ду юц ца, 

на прык лад, у Га лан дыі. Пра гра-

ма сцвяр джаль ні каў уклю чы ла 

мас тац тва ў жыц цё, толь кі ма ла 

хто пра гэ та ве дае. Для мя не 

важ на, каб з УНОВИСам бы-

лі больш зна ё мыя ў Бе ла ру сі, 

каб іх ідэі рас паў сюдж ва лі ся ў 

За ход няй Еў ро пе і ў ЗША, каб 

лю дзі ве да лі, дзе па чы на ла ся 

шмат з та го, што мы ба чы лі ў 

ХХ ста год дзі і ба чым у ХХІ-м».

У 1919 го дзе Ка зі мір Ма ле-

віч пры ехаў у Ві цебск, каб вы-

кла даць у мас тац кай ву чэль ні, 

аб'яд наў ва кол ся бе ка ля са ра-

ка вуч няў і на стаў ні каў і за ня ўся 

кан цэп цы яй «пар тыі су прэ ма-

тыз му», вы ні кі ча го сён ня мож-

на пра са чыць дзе за ўгод на, ад-

па вед на і прад ме там да следа-

ван ня УНОВИС ста но віц ца па 

ўсім све це.

У на ву ко ва-прак тыч най 

кан фе рэн цыі пры ня лі ўдзел 

на шчад кі сцвяр джаль ні каў — 

апроч спа да ры ні Іво ны тра-

ю рад ны пля мен нік Ма ле ві ча 

Ста ні слаў Баг да наў з Маск вы 

і праў нуч ка Эля Лі сіц ка га Ва-

ле рыя, а так са ма да след чы кі, 

мас тацт ва знаў цы і прад стаў-

ні кі му зе яў з Бе ла ру сі, Ра сіі, 

Поль шчы і Га лан дыі. У рэш це 

рэшт, у аб' яд нан ня УНОВИС бы-

лі фі лі ялы ў шмат лі кіх га ра дах, 

а са мі ўна ві саў цы раз' еха лі ся з 

Ві цеб ска, та му іх пас ля доў ні кі 

і тво ры зна хо дзяц ца ў роз ных 

кут ках све ту.

Ад ным з доб ра зна ё мых 

ка лег Ка зі мі ра Ма ле ві ча з'яў-

ля ец ца вя до мы мас так Ула дзі-

слаў Стшэ мінь скі — мін ча нін, 

які пас ля Пер шай су свет най 

вай ны па чаў свае тэ а рэ тыч-

ныя і пе да га гіч ныя рас пра цоў кі 

ў Сма лен ску, дзе ар га ні за ваў 

фі лі ял УНОВИСа, а пра цяг нуў іх 

у Поль шчы, дзе ўвай шоў у так 

зва ную а.r. grоuр, што мож на 

па тлу ма чыць як «рэ ва лю цый-

ныя мас та кі» аль бо «са праўд ны 

аван гард». Пра ўплыў ідэй Ма-

ле ві ча на мас тац тва Поль шчы, 

што ў пер шую чар гу пра яў ля ец-

ца ме на ві та ў дзей нас ці Стшэ-

мінь ска га, рас каз ва лі Да ні эль 

Му зы чук і Паў лі на Курц-Май з 

Му зея мас тац тва ў Ло дзі.

«У Сма лен ску Стшэ мінь скі 

пе рай маў спо саб пра цы УНО-

ВИСа, хоць у нас ма ла звес так 

пра дзей насць мас та ка ў гэ тым 

го ра дзе — ужо ў 1922 го дзе ён 

зна хо дзіц ца ў Поль шчы. Пер шы 

тэкст, які Стшэ мінь скі на пі саў 

на поль скай мо ве, быў пры-

све ча ны рус ка му мас тац тву, 

аздаб ляў ся вы ява мі ра бот Ма-

ле ві ча і па чы наў ся з прось бы 

да поль скіх улад пры вез ці на ва-

та ра ў Поль шчу. Мас так ад дае 

су прэ ма тыз му пер шае мес ца ў 

зна чэн ні для бу ду ча га раз віц ця 

мас тац тва. Праз пяць га доў Ма-

ле віч са праў ды пры ехаў у Поль-

шчу і зра біў там вы ста ву, іс нуе 

на ват фо та зды мак, дзе ён акру-

жа ны паэ та мі і мас та ка мі», — 

рас ка заў Да ні эль Му зы чук.

Уі лем Ян Рэн дэрс зай ма ец ца 

рус кім мас тац твам у Му зеі Ван 

Аб бе ў га ланд скім Эй ндхо ве не, 

дзе, на прык лад, за хоў ва ец ца 

ка лек цыя тво раў Эля Лі сіц ка-

га, у пры ват нас ці ві цеб ска га 

пе ры я ду. З па зі тыў ным за клі-

кам не толь кі гля дзець на мас-

тац тва, але і ка рыс тац ца ім, 

спа дар Уі лем лі чыць, што ідэі 

ўна ві саў цаў, тым больш, што 

яны не аб ця жа ра ныя аў тар скі-

мі пра ва мі, трэ ба за дзей ні чаць 

у мас тац тве, гра мад стве і ўво-

гу ле жыц ці.

На кан фе рэн цыі ён рас ка-

заў пра не каль кі між на род ных 

пра ек таў, якія ад люст роў ва-

юць па дзеі 1919—1922 га доў 

у Ві цеб ску, у пры ват нас ці пра 

вы ста ву «Ша гал, Лі сіц кі, Ма ле-

віч» у На цы я наль ным цэнт ры 

мас тац тва і куль ту ры Жор жа 

Пам пі ду ў Па ры жы ў 2018 го-

дзе. «Мож на толь кі ўя віць той 

цуд, які ад быў ся ў Ві цеб ску, ка лі 

Ма ле віч і Лі сіц кі ўзна ча лі лі па 

сут нас ці рэ ва лю цый ную ар га-

ні за цыю, што да та го ж змаг ла 

ўва со біць не каль кі пра па ган-

дысц кіх пра ек таў. Лі сіц ка га ў 

Ві цебск за пра сіў Марк Ша гал: 

той пе ра ехаў сю ды з Кі е ва ў 

1919 го дзе, і хут ка ра зам з Ма-

ле ві чам стаў рых та вац ца да 

за сна ван ня УНОВИСа. Ма ле-

віч та ды ма ла зай маў ся жы ва-

пі сам — ён больш пі саў тэкс ты, 

якія Лі сіц кі і ін шыя вуч ні по тым 

на дру ку юць, але тым не менш 

асно ву вы ста вы скла лі ў тым лі-

ку яго тво ры».

Да след чык рус ка га мас тац-

тва ка жа, што ці ка васць да 

УНОВИСа рас паў сю дзі ла ся 

яшчэ ў па чат ку 1920 го да, на-

ват да Пер шай усе ра сій скай 

кан фе рэн цыі тых, хто ву чыць 

і ву чыц ца, у Маск ве, на якую 

гру па, да рэ чы, спаз ні ла ся на 

два дні.

На ву ко вая част ка, вя до ма, 

скла ла асно ву кан фе рэн цыі: 

у пер шы дзень гос ці пра слу ха-

лі се рыю дак ла даў, у тым лі ку 

на шчад каў уна ві саў цаў, а на 

дру гі пе ра хо дзі лі ад сек цыі да 

сек цыі, што атры ма лі мес ца ў 

роз ных за лах Му зея. Кан фе рэн-

цыя, бач на, вы клі ка ла ці ка васць 

у тым лі ку з бо ку сту дэн таў, на-

прык лад яе асоб нае ме ра пры-

ем ства — лек цыя мас та ка і 

тэ а рэ ты ка мас тац тва Дзміт рыя 

Гу та ва з Маск вы, які ўзяў ся 

ад ка заць на, зда ец ца, веч нае 

пы тан не, што ў «Чор ным квад-

ра це» Ма ле ві ча та ко га асаб лі-

ва га, і для гэ та га зра біў эк скурс 

у гіс то рыю куль туры.

На дру гі дзень кан фе рэн-

цыі, ужо пас ля на ву ко вай част-

кі, гас цей за ня лі ўжо зга да ны 

фільм Яў ге на Сяцько «УНО-

ВИС», фу ту рыс тыч ны пра ект 

«Пе ра мо га над сон цам», вы-

ста ва, пер фор манс, не Ба лет, 

му зы каль ны батл і ін шае, а ўчо-

ра, ме на ві та ў дзень ста год дзя 

сцвяр джаль ні каў, ад бы ло ся 

га шэн не мас тац ка га мар кі ра-

ва на га кан вер та, пры све ча на га 

юбі лею УНОВИСа.

Гіс то рыя аб' яд нан ня і яго 

ўплы ву ў Бе ла ру сі поў ная 

кур'ёзаў. І сён ня нель га ска-

заць, ці здо ле ла бе ла рус кае 

мас тац тва пай сці да лей за ўна-

ві саў цаў, якія сто га доў та му ў 

пэў ным сэн се зра бі лі Ві цебск 

цэнт рам су свет на га аван гар-

да. На доў гія дзе ся ці год дзі пас-

ля та го, як Ма ле віч, УНОВИС, 

су прэ ма тызм бы лі вы цес не ныя 

з па рад ку дня, іх ідэі і фі ла со-

фія ака за лі ся за бы ты мі. Толь кі 

ў 1992 го дзе Ма ле віч вяр нуў ся 

ў на ву чаль ную пра гра му Ака дэ-

міі мас тац тваў. Яе рэк тар Мі ха іл 

Ба раз на, які мае да гэ та га не-

па срэд нае да чы нен не, лі чыць, 

што па дзеі 1920—1922 га доў 

ад бы лі ся ў Ві цеб ску не толь-

кі па во лі вы пад ку, але і та му, 

што гэ ты го рад быў да стат ко ва 

та ле рант ны, каб ус пры няць рэ-

ва лю цый нае мас тац тва.

Каб вы пра віць знік нен не 

УНОВИСа з бе ла рус кай пра-

сто ры, на пэў на, трэ ба іс ці за 

дум кай, якая лейт ма ты вам гу-

ча ла на пра ця гу ўсёй ві цеб скай 

кан фе рэн цыі, — вар та не толь кі 

гля дзець на мас тац тва ўна ві саў-

цаў, але і вы ка рыс тоў ваць яго.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Юбі лейЮбі лей «МА ЛЕ ВІЧ ВЕ ДАЎ, 
ШТО ЁН ГЕ НІЙ»

Кан фе рэн цыя да след чы каў да ста год дзя УНОВИСа прай шла ў Ві цеб ску
Яны ства ры лі ва ўсіх сэн сах рэ ва лю цый ную плынь 

мас тац тва і на ват праз сто га доў вы гля да юць на ва та ра мі: 

учо ра, 14 лю та га, свят ка ваў ся юбі лей УНОВИС — 

аб' яд нан ня твор цаў у Ві цеб скім на род ным мас тац кім 

ву чы лі шчы пад кі раў ніц твам Ка зі мі ра Ма ле ві ча. 

Ме на ві та ў гэ ты дзень сто га доў та му гру па пры ня ла 

сваю кан чат ко вую наз ву — Сцвяр джаль ні кі но ва га 

мас тац тва, і ўжо хут ка ў ві цеб скай га зе це апуб лі ка ва ла 

свой ма ні фест. Сён ня гэ тыя плынь, фі ла со фія, на рэш це, 

фе но мен і тое, што пай шло за дзей нас цю Ві цеб ска га 

УНОВИСа, а пра іс на ваў ён кры ху больш за два га ды, 

вы ву ча юць па ўсім све це. Та му на ту раль на, што ме на ві та 

ў Ві цеб ску — го ра дзе, дзе ўсё па чы на ла ся, і ме на ві та 

ў бу дын ку, па пры ступ ках яко га ха дзі лі Марк Ша гал, 

Ка зі мір Ма ле віч, Ла зар Лі сіц кі, Ве ра Ер ма ла е ва, Ла зар 

Хі дэ кель ды ін шыя, — з 12 да 14 лю та га прай шла 

між на род ная на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя, 

пры све ча ная ста год дзю сцвяр джаль ні каў.

— А на коль кі, як вам зда ец ца, сён ня 

маг чы ма пад трым лі ваць куль ту ру?

— Усё вель мі прос та: па він на быць во ля 

ўлад. У ЗША, між ін шым, ня ма мі ніс тэр ства 

куль ту ры, але ёсць за кон, згод на з якім тыя, 

хто пад трым лі вае куль ту ру, пла цяць мен шыя 

па да ткі. Больш за тое, у гра мад стве яны ста-

но вяц ца па ва жа ны мі пер со на мі — гэ та ў нас 

куль ту ра ра зу ме ец ца як неш та, што мо жа 

быць, а мо жа не быць, і ме цэ на ты ве да юць, 

што іх да па мо га ні як не бу дзе ацэ не на. Ка ля 

ўва хо ду ў Мет ра по лі тан-опе ра ў Нью-Ёр ку 

ві сіць вя ліз ны ба нер, на якім па каз ва ец ца, 

што, умоў на, Рак фе лер на спек такль даў 

столь кі, гэ ты — столь кі, а ўні зе — «Ву чань 

сё ма га кла са Джо даў дзе сяць до ла раў». 

Ра зу ме е це, пад трым лі ва ю чы куль ту ру, яны 

ства ра юць дзяр жа ву, а зна чыць, на сель ніц-

тва не ва ліць з кра і ны, а пра цуе дзе ля яе. 

Мой ся бар з Эс то ніі ка жа, што ў іх кан ды-

дат у прэ зі дэн ты, які не ага вор вае, коль кі 

пра цэн таў бюд жэ ту ён мяр куе вы дзе ліць 

на куль ту ру, не мае шан цаў быць абра ным. 

Ма лень кая на цыя па він на ўсве дам ляць, што 

праз куль ту ру яна жы вая. Але ў Брэх та бы-

ло: «Спа чат ку хлеб, а ма раль насць по тым». 

У гэ тым ёсць праў да: спа чат ку даб ра быт, 

а по тым тэ атр.

— У Ку па лаў скім пла ну ец ца чар го вая 

па ста ноў ка «Ту тэй шых». З ва шай пер шай 

яе па ста ноў кі прай шло трыц цаць га доў — 

ці па мя ня ла ся за гэ ты час неш та ў са ма-

ўсве дам лен ні бе ла ру саў і ці за ста ец ца 

Зно сак на шым дак лад ным парт рэ там?

— Спек такль упер шы ню па ста ві лі ў 

1926 го дзе і ад ра зу зня лі — пэў ны час Ку-

па ла ўво гу ле не за хо дзіў у наш тэ атр, ён 

яшчэ не ве даў, што па чы на юц ца чыст кі, тур-

мы і рас стрэ лы. На жаль, п'е са ак ту аль ная 

і бу дзе ак ту аль ная яшчэ вель мі доў га, да 

су свет на га па то пу. Бо Бе ла русь зна хо дзіц ца 

па між дву ма куль тур ны мі по лю са мі — ві зан-

тый скім і ла цін скім, з роз ны мі рэ лі гі яй, эты-

кай і сіс тэ май па во дзін. Та му Мі кі та Зно сак 

вы жы вае, а што яму ра біць?

— То-бок гэ та ста ноў чы пер са наж?

— Не, вядома ж, але я ра зу мею гэ та га 

ча ла ве ка. У п'е се «Жыц цё Га лі лея» Брэх та 

ёсць ге ні яль ная рэч: «Ня шчас ная тая кра-

і на, у якой ня ма ге ро яў» — «Не! Ня шчас-

ная тая кра і на, якая мае па трэ бу ў ге ро ях». 

Я дзі ка не ха цеў зноў ста віць «Ту тэй шых», 

мя не амаль што пры му сі лі гле да чы і сяб ры. 

Я па ста віў гэ ты спек такль, ка лі не за леж-

най Бе ла ру сі яшчэ не бы ло, на бу дын ку ЦК 

на су праць тэ ат ра яшчэ ві сеў са вец кі сцяг, 

але мы ча ка лі, што неш та му сіць змя ніц ца. 

Та кое ў лё се рэ жы сё ра зда ра ец ца толь кі ад-

ной чы, гэ та быў не пос пех, а штось ці ін шае, 

каб гэ та паў та рыць, трэ ба вяр нуц ца ў тыя 

ча сы: боль шасць бе ла ру саў не ве да ла, што 

та кое не за леж насць і на вош та яна, і рап там 

вы хо дзіць за ба ро не ная п'е са Ку па лы. Спек-

такль ішоў шас нац цаць га доў, по тым яго 

за кры лі, усё ж за ба ра ніць п'е су Ку па лы ў 

Ку па лаў скім — гэ та моц ная гіс то рыя. Ну што 

зра біць. А по тым я зра зу меў: за трыц цаць 

га доў вы рас ла не каль кі па ка лен няў лю дзей, 

якія ні ко лі не чы та лі «Ту тэй шых», а ў тэ атр, 

мо жа, і прый дуць. І я пры му сіў ся бе.

— Што ад бы ва ла ся пас ля той 

прэм'еры? Ці мож на апі саць пос пех «Ту-

тэй шых» у па чат ку 1990-х?

— Гэ та не маг чы ма. Ніл Гі ле віч аб ды маў 

мя не і ка заў: «Хлоп ча, ты сам не ра зу ме еш, 

што ства рыў». Не та му што я доб ры, а та му 

што твор цам за кры ва лі раты, і рап там на 

сцэ не пер ша га тэ ат ра з'яў ля ец ца гэ ты спек-

такль. 90-я ні ко лі не паў та рыць, для мя не гэ та 

бы лі най леп шыя га ды. Я ве даю, што но вых 

«Ту тэй шых» бу дуць па раў ноў ваць з ты мі, і не 

на ка рысць но вых, але я да гэ та га га то вы.

— Вы рас каз ва лі, што ў пэў ны мо мант 

ад чу лі ся бе бе ла ру сам. А што зна чыць 

быць бе ла ру сам?

— Я ад чуў ся бе бе ла ру сам пад час ра-

бо ты ў Санкт-Пе цяр бур гу — гэ та са мы еў-

ра пей скі ра сій скі го рад, і ўсё роў на роз ні ца 

ў мен та лі тэ тах для мя не ста ла ві да воч ная. 

Ка лі я пра ца ваў ак цё рам у Рус кім тэ ат ры, 

да мя не пры ехаў ся бар з Чэ ля бін ска. Ён мне 

ка жа: «Слу хай, я ва шых лю дзей не ра зу-

мею». — Я пы та ю ся: «А што та кое?» — «Еду 

ў гра мад скім транс пар це, і ўсе маў чаць». — 

«А што па він на быць?» — «У нас едзеш: 

тут ця бе па сла лі, там не ка му да лі ў мор-

ду». Бе ла рус касць — гэ та да лі кат насць і 

паэ тыч насць, праў да, са вок паў плы ваў на 

гэ ты на род, раз бу рыў рэ лі гію, па кі нуў вёс кі 

без цэрк ваў. Ра ней ка за лі: «Пе рад людзь мі 

бу дзе со рам на», — а ця пер ні ко му ні пе рад 

кім не со рам на...

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.


