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— У пер шую чар гу ха чу за пы-

тац ца, як вы і ін шыя чле ны сям'і 

ўспры ма е це гэ тае сім ва ліч нае 

вяр тан не Ла за ра Хі дэ ке ля на ра-

дзі му?

— Вя до ма, вель мі па зі тыў на і 

мы ра дыя, што вяр тан не па чы на-

ец ца ме на ві та з прэ міі ма ла дым 

ар хі тэк та рам і сту дэн там, бо ў свой 

час у Ві цеб ску Ла зар Хі дэ кель і сам 

быў сту дэн там. Усім, ча го да сяг нуў 

у жыц ці, ён аба вя за ны гэ тай шко ле 

і сва ім на стаў ні кам. Нам па да ец ца, 

пад трым лі ваць мо ладзь — гэ та не 

толь кі сім ва ліч на, але і важ на, та-

му што за ёй бу ду чы ня Бе ла ру сі і 

ўво гу ле бу ду чы ня све ту. Да та го ж, 

Ла зар Мар ка віч быў не толь кі 

цу доў ным вуч нем сва іх вы біт ных 

на стаў ні каў, але і пе да го гам, які 

вы пус ціў цэ лую пле я ду ар хі тэк та-

раў, што ад но сяць ся бе да шко лы 

Хі дэ ке ля.

— Боль шую част ку жыц ця 

Ла зар Хі дэ кель пра вёў у Ле-

нін гра дзе, а як мож на апі саць 

бе ла рус кі ўнё сак у яго жыц цё і 

твор часць?

— Марк Ша гал пры няў Хі дэ ке-

ля ў шко лу, ка лі та му бы ло ня поў-

ных пят нац цаць га доў. Ён ім гнен на 

стаў ад ным з най леп шых вуч няў, 

Ша гал заў сё ды яго вы дзя ляў, на 

агля дах і вы стаў ках, якія рэ гу ляр-

на пра во дзі лі ся ў шко ле, Хі дэ кель 

атрым лі ваў пер шыя ўзна га ро ды. 

У пят нац цаць ён вы стаў ляў ся по бач 

з Аляк санд рай Экс тэр, Ва сі лём 

Кан дзін скім і Ка зі мі рам Ма ле ві чам. 

Хі дэ кель вель мі ра на па чаў сваю 

мас тац кую дзей насць і быў ад ным 

з тых ня мно гіх вуч няў Ма ле ві ча, 

якія ава ло да лі су прэ ма тыз мам, бо 

та кі гі ганц кі ска чок з ХІХ ста год-

дзя ў аб са лют на ін шае ба чан не і 

ра зу мен не мас тац тва, бяз меж ны 

кос мас, бес прад мет насць быў пад 

сі лу не кож на му. На прык лад, Леў 

Юдзін у сва ім дзён ні ку пі саў, што 

страш на зма гаў ся, але не змог пе-

ра маг чы са мо га ся бе. У сваю чар-

гу для Хі дэ ке ля гэ ты пе ра ход быў 

не на ту раль на на ту раль ны.

— Ча му яму гэ та бы ло пра-

сцей, чым ін шым?

— Мне па да ец ца, з-за та го, што 

ён па хо дзіў з сям'і, дзе ве ры лі ў 

Бо га. Не як Ла зар Мар ка віч ха цеў 

на пі саць паэ му і рас ка заць у ёй, 

як блу каў па Ві цеб ску, гля дзеў 

на не ба і ба чыў там Ісаю: яму бы-

ла ўлас ці ва гэ тая на кі ра ва насць 

уверх і ра зу мен не, што рэ аль насць — 

гэ та не ўсё, апроч яе ёсць ней кі 

ня бач ны свет. Хі дэ ке лю бы ло лёг-

ка ўба чыць гэ ты свет, спа чат ку ў 

вы гля дзе геа мет рыч ных фор маў 

і ў рэш це рэшт у якас ці га ра доў 

бу ду чы ні. У кан цы жыц ця ён на-

ват пі саў: «Я не ве даю, ад куль 

пры хо дзяць гэ тыя фор мы, што 

лу на юць у не бе, — з мі ну ла га ці 

з бу ду чы ні, але я ве даю што ка лі 

ча ла вец тва зноў па ста віць пе рад 

са бой вы со кія пы тан ні, яно мя не 

ўспом ніць». Так і зда ры ла ся: за раз 

да Ве не цы ян скай бі е на ле рых ту-

ец ца кні га «Thе wоrld ассоrdіng tо 

аrсhіtесturе» («Свет згод на з ар-

хі тэк ту рай»), дзе пра ект го ра да 

бу ду чы ні Хі дэ ке ля згад ва ец ца як 

адзін з пя ці дзе ся ці перс пек тыў ных 

пра ек таў, што зме няць свет. Уяў-

ля е це, ён ство ра ны сто га доў та му, 

а ўсё яшчэ на зы ва ец ца перс пек-

тыў ным. Гэ тае пе ра да вое ба чан не 

на ра дзі ла ся ме на ві та ў Ві цеб ску, і 

на яў насць у жыц ці Хі дэ ке ля та кіх 

не ве ра год ных лю дзей, як Ша гал, 

Лі сіц кі, Да бу жын скі і Ма ле віч бы ла 

не ве ра год най уда чай.

— Ча му Хі дэ кель на ву чыў ся 

ў Ка зі мі ра Ма ле ві ча?

— Ка лі Ма ле віч пры ехаў у Ві-

цебск, яго мэ тай бы ло ства рэн не 

тэ а рэ тыч най ба зы су прэ ма тыз-

му. Су прэ ма тызм — гэ та не толь-

кі жы ва піс, але і фі ла со фія, та му 

ён не стра ціў сва ёй ак ту аль нас-

ці і вы ка рыс тоў ва ец ца ў мас тац-

тве як ні я кі ін шы ба за вы па ча так. 

Ма ле віч за ра жаў вуч няў сва ёй 

тэ а рэ тыч нас цю, яму так са ма не-

ве ра год на па шан ца ва ла, што ён 

ака заў ся ў Ві цеб ску, для яго гэ та 

быў шанц адзін з ты ся чы. Ма ле-

віч та ды па сва рыў ся з ты мі, хто 

хут ка ста лі кан струк ты віс та мі: 

у па чат ку 1920-х тыя вы ра шы лі 

шу каць спо са бы су пра цоў ніц тва 

з но вай ула дай, што бы ло маг чы-

ма праз ней кія прак тыч ныя рэ чы, 

на кшталт ар хі тэк ту ры і ды зай ну. 

Кан струк ты візм ад мо віў ся ад ута-

піч най фі ла со фіі аван гар ду і вый-

шаў у праг ма тыч ную пра сто ру, рэч 

ста ла сім ва лам но ва га стаў лен ня 

да све ту, а мас так пе ра тва рыў ся 

ў слу жы це ля ча ла вец тва і дзяр-

жа вы. Гіс то рыя кан струк ты віс-

таў дра ма тыч ная, а су прэ ма тызм 

прос та знік з са вец ка га лек сі ко ну, 

імя Ма ле ві ча сыш ло ў за ку ліс се. 

Са вец кая ўла да ўме ла вы крэс лі-

ваць. Кан струк ты візм па чаў ак тыў-

на апіс вац ца са вец кі мі і за меж ны-

мі да след чы ка мі ўжо ў 1960-я, а 

ад крыц цё су прэ ма тыз му ад бы ло ся 

на шмат паз ней, пры чым гэ та бы-

ло скла да най за да чай для су свет-

на га мас тацт ва знаў ства. Ма ле віч 

ву чыў сва іх вуч няў пі саць і ду маць, 

што ты пі шаш: за ха ва ла ся мност-

ва на кі даў, ка рот кіх ар ты ку лаў, 

пра бі ван няў да сэн су. У яго бы ла 

скла да ная мо ва, і вуч ні пра бі ра лі-

ся праз сло вы Ма ле ві ча. Гэ та быў 

ці ка вы пра цэс, та му Ві цебск даў 

Хі дэ ке лю як бы ўсё — ба зу, шко-

лу, кі ру нак у мас тац тве, кі ру нак у 

раз віц ці як май стра, ар хі тэк та ра і 

мыс лі це ля.

— Як Ла зар Хі дэ кель пе-

ра жыў ста лін скі час, ка лі 

абстракцыянізм стаў са праў ды 

вы крас ле ным мас тац твам?

— Ён аца леў, і гэ та бы ла ня-

прос тая рэч. Хі дэ кель не як хут ка 

зра зу меў, што з ула дай нель га 

зна хо дзіц ца на ка рот кай на зе. Ён 

не ўсту паў у пар тыю, хоць у Ві цеб-

ску і быў ак тыў ным кам са моль-

цам, але 1919—1920-ы і дру гая 

па ло ва 1920-х — роз ныя рэ чы. Да 

та го ж Ста лін не быў за ці каў ле ны 

ў зні шчэн ні ар хі тэк та раў, та му па-

цяр пе лых ся род іх ма ла. Ла за ра 

Мар ка ві ча не па са дзі лі, але на гра-

ні ён быў шмат ра зоў. У нас за ха-

ва ла ся стэ на гра ма з ты по ва га для 

1936 го да ме ра пры ем ства ў Са ю зе 

ар хі тэк та раў, дзе за да ва лі ся пра-

ва ка цый ныя пы тан ні і вы яў ля лі ся 

по гля ды яго сяб роў. Час та та кія 

су стрэ чы кан ча лі ся тра гіч на. Ка лі 

Хі дэ ке лю за да лі пы тан не, ча му ён 

пе рай мае ў За ха да, Ла зар Мар ка-

віч ад ка заў, што гэ та За хад пе рай-

мае ў Са вец ка га Са ю за, і лі нія за-

хо пу раз бу ры ла ся. Ка неш не, гэ та 

бы лі скла да ныя ча сы, але ў 1930-я 

Хі дэ кель быў вель мі па пу ляр ны: ён 

па бу да ваў пер шую пом па вую стан-

цыю, пер шы трох за льны кі на тэ атр 

і пер шы сац га ра док з цеп ла элект-

ра стан цы яй на Не ўскай Дуб роў цы. 

На ка нец 1930-х прый шоў ся ўзлёт 

яго кар' е ры, а ў час вай ны ён стаў 

га лоў ным ар хі тэк та рам ін сты ту та 

пра ек та ван ня цяж ка га ма шы на бу-

да ван ня, то-бок тан каў — пад яго 

кі раў ніц твам бу да ва лі ся тан ка выя 

за во ды па ўсім Са вец кім Са ю зе. 

У вы зва ле ным Ле нін гра дзе ён 

уз на віў і ўзна ча ліў ар хі тэк тур ны 

фа куль тэт, але праз ан ты се міц-

кую кам па нію 1949 го да яго зня лі 

з па са ды. Па да ку мен тах я ба чу, 

як гэ та ад бы ва ла ся: да яго па ча лі 

пры дзі рац ца, па тра ба ваць ней кіх 

спра ва здач і ўво гу ле ахоп лі ваць 

гэ ты мі зла вес ны мі шчу паль ца мі. 

Хі дэ ке лю ха пі ла ней ка га ўнут ра-

на га ра зу мен ня сі ту а цыі, і ён за-

стаў ся там прос та вы кла даць і 

вы кла даў усё жыц цё. Яму цяж ка 

да ва лі пра фе са ра, ні ко лі не ўзна-

га ро дзі лі ні вод най прэ мі яй і не вы-

бра лі ў Ака дэ мію на вук. Пры гэ-

тым Ла зар Мар ка віч ка рыс таў ся 

не ве ра год най па ва гай ка лег, яго 

аба жа лі сту дэн ты, хоць на ват не 

ра зу ме лі, з кім на са мрэч ма юць 

спра ву. Хі дэ кель на ват вы ма віць 

сло ва «су прэ ма тызм» не мог, гэ та 

мас тац тва бы ло вы ме це на з гіс то-

рыі і за ста ло ся без гас па дар ным, 

за яго ні хто не ад каз ваў.

— А як сам Хі дэ кель ус пры-

маў гэ тае іг на ра ван не ўла ды?

— Ён пры звы ча іў ся да гэ та га 

і цу доў на ра зу меў, што ні я кіх па-

сад не атры мае і на ват лепш іх не 

мець. На ро джа ныя ў са вец кія ча-

сы яшчэ дзець мі ве да лі: тое, што 

га во рыц ца до ма, нель га га ва рыць 

на ву лі цы. Мы ўсе жы лі як бы двай-

ным жыц цём і са праў ды ўспры ма лі 

са вец кую ўла ду як на двор'е, бо з 

на двор' ем ні чо га нель га зра біць. 

Са вец кая ўла да бы ла са ма па 

са бе, а мы — са мі па са бе. Ла-

зар Мар ка віч па збя гаў па лі ты кі, 

але сва іх сту дэн таў ву чыў доб рай 

ар хі тэк ту ры, ра зу мен ню фор мы і 

пра сто ры, та му, ча му ён сам на ву-

чыў ся ў сва іх на стаў ні каў.

— Прэ мія імя Ла за ра Хі дэ ке ля 

пры су джа ец ца за іна ва цый насць 

і эка ла гіч насць. У чым бы ла іна-

ва цыя ар хі тэк ту ры Хі дэ ке ля?

— Ма ле віч ка заў, што мас тац-

тва знай шло ўсё, што маг ло знай-

сці, і пас ля су прэ ма тыз му ру хац ца 

ня ма ку ды. Ён меў ра цыю, за сто 

га доў ні чо га но ва га на фар маль-

ным уз роў ні ство ра на не бы ло. Та-

му на стаў нік па ста віў пе рад сва і-

мі вуч ня мі за да чу ства рыць но вую 

ар хі тэк ту ру і но вы ды зайн. Ла зар 

Мар ка віч ус пры няў гэ та як кі раў-

ніц тва да дзе ян ня і за ха цеў стаць 

ар хі тэк та рам. (Ка лі праз шмат га-

доў Марк Ша гал су стрэў Хі дэ ке ля, 

ён па на ра каў на тое, што той стаў 

ар хі тэк та рам, бо быў та кім та ле на-

ві тым мас та ком.) У ар хі тэк тур най 

май стэр ні Лі сіц ка га бы ла па стаў-

ле на за да ча пе рай сці з лі ней на га 

су прэ ма тыз му ў аб' ём ны, і Ла зар 

Хі дэ кель быў тым ча ла ве кам, які 

гэ та ажыц ця віў: ство ра ны ім у 1926 

го дзе су прэ ма тыч ны пра ект ака-

заў вя ліз ны ўплыў на ле нін град-

скую ар хі тэк тур ную шко лу. І по тым 

Хі дэ кель лю біў ра біць но выя рэ чы — 

пом па вая стан цыя, сац га ра док,

Дом ра дыё, яго ці ка ві лі па гра ніч-

ныя струк ту ры. Але на ват больш, 

чым сва ёй рэ аль най ар хі тэк ту рай, 

Хі дэ кель зна ка мі ты пра ек та мі га-

ра доў бу ду чы ні. З ся рэ дзі ны 1920-х 

га доў ён па чаў рас пра цоў ваць го-

рад на ва дзе, аэ ра го рад, го рад на 

апо рах, го рад-сад. Го рад на ва дзе, 

на пэў на, быў «на тхнё ны» па вод кай 

1924 го да ў Ле нін гра дзе: Ла зар Мар-

ка віч пры ду маў пла ву чы го рад, та кі 

«но еў каў чэг», ку ды лю дзі мо гуць 

прый сці з ма це ры ка і пе ра ча каць. 

Хі дэ кель лі чыў, што пры ро да па він-

на за ста вац ца на мес цы, а ча ла век 

і яго жыц цё — па ды мац ца на верх, 

дзе мож на ды хаць чыс тым па вет-

рам, ба чыць не ба і фак тыч на жыць 

у не бе. Ідэя га ра доў бу ду чы ні на ле-

жы ла не толь кі Хі дэ ке лю, але яго 

ад роз нен нем бы ла гу ман насць: 

ча ла век і яго ка му ні ка цыя з пры-

ро дай бы лі га лоў ным кло па там. Ён 

пі саў, што за да ча ар хі тэк та ра — 

пе ра адо лець су пя рэч насць па між 

раз віц цём цы ві лі за цыі і за ха ван-

нем пры ро ды.

— Гэ тыя пра ек ты га ра доў 

бу ду чы ні бы ло маг чы ма рэа лі-

за ваць?

— Яго ар хі тэк тур ныя пра ек ты 

1920-х га доў маг лі быць рэа лі за ва-

ныя ўжо та ды, але для гэ та га трэ ба 

бы ло, каб у ча ла вец тва па мя ня ла-

ся свя до масць. Ка лі мы ака за лі ся 

ў ЗША (а мой муж — так са ма ар-

хі тэк тар і ву чань свай го баць кі), 

мы ўжо ве да лі пра раз бу раль ную 

сі лу ўра га наў. Марк па чаў пры дум-

ляць ідэі га ра доў, якія мож на бы ло б 

пад няць на верх. Та ды да гэ та -

га ні хто не пры слу хоў ваў ся, за тое 

пас ля ўра га ну Сэн дзі ў пэў ных 

част ках Нью-Ёр ка больш не маг чы-

ма па бу да ваць дом не на апо рах, 

інакш яго на ват не за стра ху юць. 

У Ла за ра Хі дэ ке ля бы ла ідэя ства-

рыць го рад над га ра да мі: тэх на ла-

гіч на гэ та бы ло маг чы ма, але пе-

ра шка джа ла пы тан не свя до мас ці, 

так са ма, як у Нью-Ёр ку га тоў насць 

да да моў на апо рах пра яві ла ся 

толь кі пас ля Сэн дзі, што каш та ваў 

міль яр ды.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Ві цеб ская шко лаВі цеб ская шко ла

Вя до мы ўра джэ нец Ві цеб ска, ву чань Ша га ла з Ма ле ві чам і 

ства раль нік пра ек таў га ра доў бу ду чы ні Ла зар Хі дэ кель сім-

ва ліч на вяр нуў ся на ра дзі му: на зва ная яго імем між на род ная 

прэ мія за іна ва цый ныя і эка ла гіч ныя па ды хо ды ў ар хі тэк ту ры 

12 каст рыч ні ка ўпер шы ню бы ла ўру ча на ў Мін ску. Для гэ та га з 

Нью-Ёр ка сю ды пры еха ла сям'я Хі дэ ке ля — сын Марк, так са ма 

ар хі тэк тар, яго жон ка Рэ гі на і іх сын Ра ман. Прэ мія бы ла ўру-

ча на ма ла дым ар хі тэк та рам з Вар ша вы, Мін ска і Ві цеб ска. Іні-

цы я та ра мі па дзеі ста лі Цэнтр бе ла рус ка-яў рэй скай куль тур най 

спад чы ны і Му зей гіс то рыі Ві цеб ска га на род на га мас тац ка га 

ву чы лі шча пры пад трым цы кам па ніі А1. 

З той на го ды, што мы як раз зна хо дзім ся на пя рэ дад ні ста год-

дзя зна ка мі та га ві цеб ска га аб' яд нан ня «Сцвяр джаль ні кі но ва-

га мас тац тва», якое бу дзе ад зна чац ца ў 2020 го дзе, уру чэн не 

прэ міі імя Ла за ра Хі дэ ке ля, улас на ад на го з за сна валь ні каў 

УНОВИСа, мож на лі чыць часткай свят ка ван ня. Пра ця гам «вяр-

тан ня» ар хі тэк та ра на ра дзі му ў лю тым на ступ на га го да ста не 

ад мыс ло вая вы стаў ка яго ра бот, дзе бу дуць прад стаў ле ны эс-

кі зы па бу доў, пла ны га ра доў бу ду чы ні і ар хіў ныя да ку мен ты. 

Імя Хі дэ ке ля ў Бе ла ру сі вя до мае не шы ро ка, та му мы су стрэ лі-

ся з яго нявесткай Рэ гі най Хі дэ кель, док та рам мас тацт ва знаў-

ства і экс пер там па твор час ці Ла за ра Хі дэ ке ля, каб па раз маў-

ля ць пра ўсё ж та кі зна ка мі та га ві цяб ля ні на.

«КА ЛІ ЧА ЛА ВЕЦ ТВА «КА ЛІ ЧА ЛА ВЕЦ ТВА 
ЗНОЎ ПА СТА ВІЦЬ ПЕ РАД СА БОЙ ЗНОЎ ПА СТА ВІЦЬ ПЕ РАД СА БОЙ 
ВЫ СО КІЯ ПЫ ТАН НІ, ВЫ СО КІЯ ПЫ ТАН НІ, 
ЯНО МЯ НЕ ЎСПОМ НІЦЬ»ЯНО МЯ НЕ ЎСПОМ НІЦЬ»

Рэ гі на і Марк ХІ ДЭ КЕЛЬ.

«Ма ле віч ка заў, што 
мас тац тва знай шло ўсё, 
што маг ло знай сці, і пас ля 
су прэ ма тыз му ру хац ца 
ня ма ку ды. Ён меў ра цыю, 
за сто га доў ні чо га но ва га 
на фар маль ным уз роў ні 
ство ра на не бы ло. Та му 
на стаў нік па ста віў пе рад 
сва і мі вуч ня мі за да чу 
ства рыць но вую ар хі тэк ту ру 
і но вы ды зайн».
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