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— Я быў у доб рым сэн се ўра-

жа ны кан струк ты вісц кі мі бу дын-

ка мі, якія ба чыў у Бе ла ру сі, — 

рас ка заў Цзыў ай Со на ша му 

ка рэс пан дэн ту. — Ар хі тэк ту ру 

гэ та га сты лю (на тхнё ную су прэ-

ма тыз мам) доў гі час ад но сі лі да 

спад чы ны за ход няй ма дэр нісц-

кай шко лы. Кан струк ты вісц кі і 

су прэ ма тыч ны рух раз гля да лі як 

най больш ін тэн сіў ны і ўплы во вы 

ў ар хі тэк ту ры XX ста год дзя. Бе-

ла русь ады гра ла важ ную ро лю ў 

раз віц ці гэ тай ідэі. Ві цебск быў 

эпі цэнт рам, у якім раз ві ваўся 

аван гар дызм та го ча су, гэ ты 

пра цэс моц на звя за ны з та кі мі 

гі ган та мі, як Ка зі мір Ма ле віч і Эль 

Лі сіц кі.

Но вы бу ды нак у Сюр эі спра ек-

та ва ны та кім чы нам, каб на вед-

валь ні кі маг лі ба чыць, як рэ стаў ру-

юц ца він таж ныя аў та ма бі лі. Гос ці 

па віль ё на бу дуць пе ра мя шчац ца 

з шоў ру ма на пер шым па вер се 

це раз асоб ны мост на верх нім 

па вер се да аб лі ца ва ных праз рыс-

тым по лі кар ба на там па мяш кан няў 

аў та май стэ рань, дзе змо гуць уба-

чыць увесь пра цэс рэ стаў ра цыі.

Ды зайн аў та ма біль на га па-

віль ё на з вы пук лым за круг ле ным 

ку том быў на тхнё ны ста рым бу-

дын кам на цы я наль най біб лі я тэ кі 

ў Мін ску, а так са ма ста рой фаб-

ры кай-кух няй у бе ла рус кай ста лі-

цы — дзвю ма па бу до ва мі ў сты лі 

кан струк ты віз му.

І гэ та яшчэ не ўсе пра ек ты, звя-

за ныя з Бе ла рус сю, які мі на да дзе-

ны мо мант зай ма ец ца бры тан скі 

ар хі тэк тар. У ка ле джы Вулф сан 

Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та 2 лі-

пе ня ад кры ва ец ца яго пер са наль-

ная вы стаў ка (бу дзе пра ца ваць да 

22 ве рас ня). На ёй бу дуць пра дэ-

ман стра ва ны мно гія ма люн кі ар хі-

тэк та ра, якія ён зра біў, ка лі быў у 

Бе ла ру сі, а так са ма яго пра ек ты, якія 

ўжо атры ма лі шмат лі кія ўзна га ро ды. 

Ары гі нал ма люн ка вя лі ка га па ме ру 

«Сло нім, 1941», на тхнё ны ві зі та мі гэ-

та га твор цы ў Бе ла русь і аса біс ты мі 

ўспа мі на мі сям'і Кап лін скіх, бу дзе 

прад стаў ле ны пуб лі цы ўпер шы ню. 

Ма тэ ры я лы і тэ мы, звя за ныя з Бе-

ла рус сю, скла дуць знач ную част ку 

гэ тай важ най экс па зі цыі ў прэ стыж-

ным ка ле джы і су свет на вя до мым 

уні вер сі тэ це. Не ка то рыя пра цы пас-

ля за вяр шэн ня вы стаў кі бу дуць пе-

ра да дзе ныя ў па ста ян ную ка лек цыю 

му зея Вік то рыі і Аль бер та.

— Вы стаў ка прад ста віць абра-

ныя ма люн кі і чар ця жы, зроб ле-

ныя мной ад больш ран ніх ча соў 

да сён няш ня га дня, — рас каз вае 

ар хі тэк тар. — Праз гэ тыя пра-

цы мож на пра са чыць вы то кі ма іх 

ідэй — ад са мых пер шых да больш 

поз ніх. Я прэ зен тую і свае больш 

вя до мыя пра ек ты, та кія як Бе ла-

рус кая ме ма ры яль ная кап лі ца ў 

Лон да не, а так са ма пан-Еў ра пей скі 

ме ма ры ял ах вя рам та та лі та рыз-

му XX ста год дзя ў Бру се лі, яшчэ 

пра ект він таж най аў та ма біль най 

га ле рэі і пра цу для Fank Dale & 

stepsons і ін шыя пра ек ты. Ка ля 

40 пра цэн таў прац на вы стаў цы 

ма юць ад но сі ны да Бе ла ру сі, так-

са ма я ўпер шы ню па ка жу пуб лі цы 

мае ма люн кі, на тхнё ныя ві зі та мі ў 

Сло нім і аса біс ты мі ўспа мі на мі пра 

сям'ю Кап лін скіх. Маё сяб роў ства 

з імі па ча ло ся з та го, што Ся мён 

Кап лін скі (дзядзь ка На та шы Кап-

лін скай) ад ной чы на ве даў Бе ла-

рус кую царк ву ў Лон да не і вель мі 

ўпа да баў яе — з гэ та га па ча ло ся 

доб рае сяб роў ства.

Цзыў ай Со так са ма пра цуе 

над пра ек там рэ стаў ра цыі сі на-

го гі ў Сло ні ме. Ён за клі кае бе-

ла рус кіх ар хі тэк та раў да лу чац ца 

да працы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Соф'я Галь шан ская ў гэ-

тым мяс тэч ку — не прос та 

ка ла рыт ны гіс та рыч ны пер-

са наж. Яна за сна валь ні ца 

ды нас тыі Яге ло наў, якая бя-

рэ тут па ча так і ста ла ро дам 

сла ву тых поль скіх ка ра лёў. 

У са мым цэнт ры Галь шан 

(ка лі мож на лі чыць цэнт рам 

штось ці акра мя зам ка) на 

пло шчы ста іць па мят ны ва-

лун з вы се ча ным парт рэ там 

кня зёў ны і сло ва мі, пры све-

ча ны мі ёй. Вя ду чыя, апра-

ну тыя ў гіс та рыч ныя строі, 

раз маў ля лі з пры сут ны мі, у 

той час як на тоўп на пло шчы 

ўсё пры баў ляў ся і пры баў ляў-

ся. Урэш це зай гра ла пры го-

жая му зы ка — гу ча лі толь кі 

скрып кі — а на пло шчу вый-

шаў тэ атр гіс та рыч на га тан ца 

1410. Адзін ма ла ды ча ла век, 

адзе ты ў кас цюм блаз на (да 

та го ж бо сы) і не каль кі па не-

нак ды юнак за тан чы лі, па-

браў шы ся па ра мі. Вя ду чыя 

ўскла лі да пом ні ка Соф'і па 

два жоў тыя цюль па ны.

Тым ча сам ры цар скія шэ-

ра гі ка ля пло шчы так са ма 

ўсё гус це лі і гус це лі. І, ка лі 

сці шы ла ся вя сё лая му зы ка, 

яны па кро чы лі ва ўра чыс-

тым шэс ці ў свой не вя ліч кі 

па ход — да сцен зам ка.

Пер шай іш ла кон ні ца з 

клу ба «За ла тая шпо ра»: 

муж ныя ры ца ры ў пры го-

жых да спе хах упэў не на 

тры ма лі ся на зда ро вых і 

ду жых ко нях. Сле дам кро-

чы лі пе шыя ва я ры з ін ша га 

клу ба гіс та рыч най рэ кан-

струк цыі. Да лей іш лі луч ні кі, 

сле дам за імі — ма на хі. Са-

мыя роз ныя эпо хі, роз ныя 

ўзбра ен не і адзен не бы лі 

прад стаў ле ныя ў гэ тых шэ-

ра гах. Блі жэй да кан ца ка-

ло ны шы ба ва лі ўдзель ні кі 

клу ба «Шат ланд ская пя хо-

та» з Ма ла дзеч на — у клят-

час тых спад ні цах, ску ра ных 

курт ках, зграб ных ка пя лю-

шы ках — над звы чай ка ла-

рыт ныя асо бы!

Цэнт раль ная ву лі ца Галь-

шан — вы дат ны прык лад 

тра ды цый на га бе ла рус ка-

га мяс тэч ка. У свой час тут 

жы ло да во лі шмат яў рэ яў, 

пра што свед чыць і тра ды-

цый ная ар хі тэк ту ра. Аба пал 

да ро гі ідуць як ка ла рыт ныя 

му ра ва ныя двух па вяр хо ві кі, 

так і не вя ліч кія драў ля ныя 

дам кі.

Мяс цо вы жы хар Пётр 

Каз лоў скі ў час свя та вы ра-

шыў па пра ца ваць фур ма-

нам. Свай го ўлас на га ка ня 

ён за прог у брыч ку — а на 

ёй ка таў і ту рыс таў, і ці каў-

ных жур на ліс таў. Ужо ў хут-

кім ча се свой не вя ліч кі біз-

нес і ка рэ ту муж чы на пла нуе 

ўдас ка на ліць. Ён да мо віў ся 

з май страм, які аб шые фур-

ман ку дрэ вам, пры ду мае яе 

ды зайн. Та ды мож на бу дзе 

раз ліч ваць на боль шы по-

пыт, мяр куе мяс цо вы жы хар. 

«І ма шы не, і ка ню па трэб ны 

до гляд», — раз ва жае Пётр 

Каз лоў скі. І вы бі рае за стац-

ца вер ным свай му даў ня му 

пад ка ва на му сяб ру.

Пе рад ува хо дам у за мак 

раз мяс ці лі ся ра мес ніц кія 

ра ды. Усе прад стаў ле ныя 

тут та ва ры зроб ле ны з ду-

шой, сва і мі ру ка мі. Бы ло 

шмат ган ча роў з ке ра міч-

ны мі вы ра ба мі, у тым лі ку з 

Івян ца Ва ло жын ска га ра ё-

на. Ад ра зу не каль кі жан чын 

пры нес лі па ясы, тка ныя на 

берз дзеч ку. Мож на бы ло 

па ву чыц ца ра біць пі сан кі 

(на яй ках), а так са ма пры-

ме раць шы коў ныя са ла мя-

ныя ка ро ны.

Да рэ чы бу дзе зга даць 

і сло вы з на род най пес ні 

«А без дуд кі, без ду ды, хо-

дзяць но гі не ту ды» — 

бо ду да тут гу ча ла 

ўвесь час. І но гі са мі 

са бою іш лі ў ско кі. 

Тан ца ва лі ўсе — і вя-

до мую мно гім ма ра-

зу лю, і больш рэд кія 

тан цы, якія, ад нак, 

уме ла па ка за ныя вя-

ду чы мі, бы ло не скла-

да на паў та рыць.

У на ступ ныя га ды 

на фес ты валь мож на 

бу дзе да даць тра ды-

цый ную ежу. Бо з та-

го, чым мож на бы ло 

па час та вац ца сё ле та, 

вы лу ча юц ца хі ба што 

юш ка і пер ніч кі, спе-

ча ныя на мяс цо вым 

хле ба за вод зе, а так-

са ма пры ез джай май-

стры хай. Ду ма ец ца, бы ло б 

ці ка ва, каб мяс цо выя жы-

ха ры пад рых та ва лі ся і пра-

па на ва лі (на ту раль на ж, за 

гро шы) тыя стра вы, рэ цэп ты 

якіх яны атры ма лі яшчэ ад 

сва іх ба буль і дзя ду ляў. Бы-

ло б хо ра ша, каб мяс цо выя 
па пры кла дзе Пят ра Каз лоў-
ска га да лу чы лі ся да фес ты-
валь на га жыц ця.

* * *
Сё лет ні  фес ты валь 

«Галь шан скі за мак» атры-

маў ся над звы чай цэ-

лас ным. Дзей ства, 

якое па ча ло ся ў цэнт-

ры го ра да, па сту по-

ва пе ра мяс ці ла ся да 

зам ка, а пас ля плаў-

на, без за ўваж ных 

пе ра пын каў, пе ра ця-

ка ла з ад ной пля цоў кі 

на ін шую. Пра гра ма 

ўвесь час бы ла на-

сы ча най — мож на 

бы ло і здзіў ляц ца, і 

за хап ляц ца, і прос та 

атрым лі ваць аса ло ду. 

Са сцэн не пра гу ча ла 

ні вод на га афі цый на га 

ка мен та рыя — хо ць 

гас па да ры, прад стаў-

ні кі ўла ды бы лі ся род 

пры сут ных. І гэ та так-

са ма слуш на — ад-

даць увесь свя точ ны 

час у рас па ра джэн не рэ кан-

струк та раў, му зы каў і яе вя-

лі кас ці гіс то рыі.

Дзе сяць га доў та му 

«Галь шан скі за мак» пры ду-

ма лі ў гур це «Ста ры Оль са» 

(на дзе ся ці год дзе са мо га 

гур та) як пер шы ані ма цый-

ны фес ты валь. З та го ча су 

гэ тыя му зы кі з'яў ля юц ца 

заў сёд ні ка мі фес ты ва лю. 

Мож на бы ло па чуць іх і сё ле-

та (як і не менш ка ла рыт ны 

гурт ся рэд ня веч най му зы-

кі «Лі ты та лер») — і на ват 

дзе ля гэ та га ад на го мож на 

бы ло спе цы яль на за ві таць 

у Галь ша ны.

У тым, што фес ты валь 

бу дзе пра цяг вац ца, ня ма ні-

я кіх су мнен няў. А нам усім 

хо чац ца па жа даць яшчэ 

больш та кіх свят, цёп лых, 

са праўд ных, з прад стаў лен-

нем уся го та го най леп ша га, 

што мы ме лі — і не стра-

цілі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА.

Ашмян скі ра ён.

ЯЕ ВЯ ЛІ КАСЦЬ ГІС ТО РЫЯ

Ша нуй сваё!Ша нуй сваё! ВІН ТАЖ НЫ РОЛС-РОЙС 
І АР ХІ ТЭК ТУ РА ЛАНГ БАР ДА

«Звяз да» не так даў но пі са ла пра 

бры тан ска га ар хі тэк та ра Цзыў ая Со, 

які спра ек та ваў Бе ла рус кую ме ма-

ры яль ную кап лі цу ў Лон да не, і пра 

тое, што яна бы ла пры зна на ад ным з 

най пры га жэй шых бу дын каў Еў ро пы. 

А зу сім ня даў на ста ла вя до ма, што 

ар хі тэк тар узяў ся за но вы пра ект, 

так са ма на тхнё ны на шай кра і най. Ён 

пры ду маў но вы па віль ён для най ста-

рэй ша га ў све це ды ле ра і рэ стаў ра-

та ра він таж ных аў та ма бі ляў «Ролс-

Ройс» і «Бэнт лі». Бу ды нак но ва га га-

лаў но га офі са кам па ніі раз мес ціц ца ў 

Сюр эі (Вя лі ка бры та нія). Збу да ван не ўзвя дуць у ін дуст ры яль ным 

ра ё не, які ўзнік у 1920-х га дах. І на тое, які яно бу дзе мець вы гляд, 

Цзыў ая Со на тхні ла ар хі тэк ту ра Іо сі фа Ланг бар да 1920-х га доў, 

якую ён уба чыў (за на та ваў, за ма ля ваў) у Мін ску.
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Пра ект па віль ё на для він таж ных 
аў та ма бі ляў на тхнё ны бе ла рус кай 
ар хі тэк ту рай Іо сі фа Ланг бар да.


