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Не здар ма вы стаў ка Ла за ра 

Хі дэ ке ля (пер шая ў Бе ла ру сі!) 

у На цы я наль ным мас тац кім му-

зеі атры ма ла наз ву «Нас зра зу-

ме юць праз 100 га доў». І спра ва 

зу сім не ў тым, што яго ра бо та 

1920 го да «Лі ніі, што пе ра кры-

жоў ва юц ца» са праў ды па доб-

ная на мод ны ў ін тэр нэт-пра сто-

ры хэш тэг. Хоць ён і стаў свое-

асаб лі вым сім ва лам вы стаў кі і 

кро кам да ра зу мен ня Хі дэ ке ля і 

яго па плеч ні каў па «УНОВИСУ», 

але са ма экс па зі цыя, у ства рэн-

ні якой бра лі ўдзел яго на шчад-

кі, па каз вае маш таб з'я вы, якая 

па ўста ва ла ў бе ла рус кім Ві цеб-

ску. А яшчэ яна най лепш за лю-

быя сло вы і ар ты ку лы свед чыць 

пра зна чэн не ідэй і мар мас та-

коў для гра мад ства. І пра тое, 

што не зра зу ме лае сён ня мо жа 

знай сці рэ аль нае ўва саб лен не 

заўт ра. Мо жа быць праз іх ма ры 

нам ад кры ва юц ца маг чы мас ці 

бу ду чы ні, і ва ры ян ты, якой яна 

мо жа быць? У пры ват нас ці, на 

пры кла дзе гэ тай вы стаў кі мож-

на ба чыць ажыц цяў лен не не ка-

то рых твор чых мар.

1. Вяр тан не Ла за ра
Ла зар Хі дэ кель на ра дзіў ся ў 

па трэб ным мес цы ў па трэб ны 

час: у Ві цеб ску ві ра ва ла твор-

чае жыц цё, ка лі там пра ца ваў 

Ша гал, ства рыў шы На род нае 

мас тац кае ву чы лі шча. Ме на ві та 

ту ды па сту піў 14-га до вы хлоп-

чык Ла зар Хі дэ кель — вы ключ-

ны вы па дак для та ко га ўзрос-

ту. У Ві цебск уда ло ся завабіць 

не ар ды нар ных асоб, ім ёны 

якіх ужо пры цяг ва лі ўва гу. На-

прык лад, Ла зар (Эль) Лі сіц кі, 

які ад каз ваў за ар хі тэк тур ную 

май стэр ню. Але ў цэнт ры ўва гі 

бы лі ідэі Ка зі мі ра Ма ле ві ча, які 

пры ехаў вы кла даць у Ві цебск 

ужо бу ду чы аў та рам су прэ ма-

тыч на га ма ні фес ту. І за гэ ты мі 

ім ёна мі для нас ады шлі на дру гі 

план асо бы, якія сіл ка ва лі ся гэ-

ты мі ідэ я мі і ста лі іх раз ві ваць 

у ін шым рэ чы шчы. Так, кож ны 

наш зям ляк, ка му па шчас ці ла 

рэа лі за вац ца ў жыц ці, ства рае 

го нар зям лі, дзе на ра дзіў ся. 

Але мож на ска заць, што сён ня 

Бе ла русь ад кры вае ка лі не імя 

твор цы, то твор часць Ла за ра 

Хі дэ ке ля дак лад на. З'е хаў шы 

з Ві цеб ска ра зам з Ма ле ві чам 

на  па чат ку 20-х га доў, ён пра-

ца ваў у Ле нін гра дзе як ар хі тэк-

тар, ува со біў шы шэ раг пра ек-

таў, і па спя хо ва там вы кла даў. 

Але най больш ці ка вым для нас 

за ста ец ца ме на ві та той пе ры яд, 

ка лі ві цеб скія «Ства раль ні кі но-

ва га мас тац тва» не стрым лі ва-

лі ся бе ў ма рах. Іх ві зу а лі за цыя 

ста ла твор чай рэ ва лю цы яй у 

Са вец кай дзяр жа ве. І за ста ец ца 

толь кі ўяў ляць, як маг ла б раз-

ві вац ца гэ та тэ ры то рыя, ка лі б 

яе пе ра вя лі ў прак ты ку. А яны 

пра гэ та ду ма лі.

2. Су прэ ма тыч ная 
ар хі тэк ту ра

На прык лад, у кра і не пра-

ле та ры я ту, які перамог, аван-

гар дыс ты з Ві цеб ску ства ры лі 

неш та кштал ту «пар тыі су прэ-

ма тыз му» па вод ле Ма ле ві ча. 

Гэ та бы ла свай го ро ду ідэа ло гія, 

вы ка за ная мас тац кі мі срод ка мі. 

Але не толь кі: яшчэ ў Ві цеб ску 

Ла зар Хі дэ кель, як адзін з ак-

тыў ных удзель ні каў «УНОВИС» 

на ла дзіў ру ка піс нае вы дан не 

«АЭ РА», праз якое не прос та 

пра соў ва лі ся прын цы пы су прэ-

ма тыс таў, а вы каз ва лі ся ідэі 

ашчад на га стаў лен ня да жыц-

ця і са мо га ча ла ве ка.

Ме на ві та з па да чы Ма ле ві ча 

ён стаў вы пра боў ваць су прэ ма-

тыч ныя прын цы пы ў аб' ём ных 

кам па зі цы ях, у вы ні ку прый шоў 

у ар хі тэк ту ру, быў кі раў ні ком ар-

хі тэк тур най сту дыі аб' яд нан ня, 

мяр ку ю чы, што су час нае дой-

лід ства на ра джа ец ца з жы ва-

пі су як больш пра су ну та га ві ду 

мас тац тва.

Але ён ра зу меў, што тут ма-

ла быць мас та ком, — і скон чыў 

Ін сты тут гра ма дзян скіх ін жы-

не раў у Ле нін гра дзе, каб ле пей 

ра зу мець маг чы мую рэа лі за-

цыю за дум. Ужо та ды яго ідэі 

за хап ля лі на ва тар ствам: «Пра-

ект ра бо ча га клу ба», ство ра ны 

ў 1924 го дзе, быў яго кур са вой 

ра бо тай. Але ка лі быў на дру-

ка ва ны, на ра біў фу ро ру ў ар-

хі тэк тур ным ася род ку, пры чым 

не толь кі ў сва ёй кра і не: прык-

лад пер шай у све це су прэ ма-

тыч най ар хі тэк ту ры.

Бліс ку чую бу ду чы ню абя ца-

лі Хі дэ ке лю, які пас ля за кан-

чэн ня атры маў пра цу ў «Лен-

пра ек це». Бя ры — пе ра тва рай 

рэ ча іс насць у пра сто ры... Але 

су прэ ма тызм — гэ та дак лад ныя 

лі ніі, фі гу ры, у якіх ліш нія дэ та лі 

мо гуць усё са пса ваць. А кра і не 

тут і ця пер ха це ла ся пыш нас ці, 

з раз ма хам...

3. Не фан тас ты ка
Не ве ра год ны го рад ні бы та ві-

сіць на сва ях — лу нае ў па вет ры 

(як тут не зга даць маг чы масць 

вы ра та ваць Ве не цыю ад па то-

паў?). На пра мых да хах да моў 

і вя ліз ных бал ко нах мож на вы-

рошч ваць дрэ вы (аў стрый скі 

мас так Хун дэр ва сер са сваім 

эка ла гіч ным до мам з'я віў ся знач-

на паз ней). А цы лінд рыч ныя аб'-

ек ты, якія лё та юць над Зям лёй, 

да зва ля ю чы лю дзям не прос та 

жыць там, але і агля даць пла-

не ту з вы шы ні (дык кас міч ныя 

стан цыі — фак тыч на та кія «да-

мы»). Ці яго думка пра сістэ му 

ту нэ ляў, па якіх мож на ру хац ца 

(су час ныя ме га по лі сы ўпа да ба лі 

ідэю). Усё гэ та ўжо не фан та зіі. 

А юны Ла зар з Ві цеб ска ўсё гэ та 

прад чу ваў яшчэ ў 1920-я га ды. 

Эс кі зы та го ча су, зме шча ныя на 

вы стаў цы, да юць маг чы масць 

зра зу мець, што праз су прэ ма-

тызм Хі дэ кель вый шаў на свае 

тэ мы, мяр ку ю чы, што по тым 

іх мож на бу дзе рэа лі за ваць у 

пра сто ры, на кан крэт ных ар хі-

тэк тур ных пра ек тах. Го рад-сад 

з вер ша Ма я коў ска га мог стаць 

рэ аль нас цю яшчэ та ды. Го рад 

бу ду чы ні, па вод ле мар Хі дэ келя, 

ча ла вец тва, мо жа быць, не ўза-

ба ве па бу дуе, ка лі зра зу мее, 

што га лоў ны прын цып жыц-

ця (так са ма, як і су прэ ма тыз-

му) — гар ма ніч нае су іс на ван не 

аб' ек таў па між са бой, аб'ек таў, 

ство ра ных у пра сто ры, і ча ла-

ве ка ў пры род ным ася род ку, які 

не раз бу ра ец ца дзе ля за бу доў, 

а на ад ва рот, за хоў ва ец ца ў пра-

цэ се бу даў ніц тва — усе ля сы, 

пар кі, уз гор кі і рэ кі мож на, аказ-

ва ец ца, не кра наць. У якім све це 

б мы жы лі ця пер, ка лі б гэ та ўсё 

знай шло ўва саб лен не 100 га доў 

та му!..

І гэ та на ват мож на ўба чыць 

з да па мо гай да поў не най і вір-

ту аль най рэ аль нас ці — той вы-

па дак, ка лі вы ка ры стан не су-

час ных тэх на ло гій на мас тац кай 

вы стаў цы да зва ляе пе ра вес ці 

вы явы на плос кас ці ў аб' ём ныя 

аб' ек ты: фу ту рыс тыч ны го рад 

іс нуе. Су прэ ма тыс ты б аца ні-

лі пра цу ай чын ных пра гра міс-

таў — ім ця пер знач на пра сцей 

рэа лі зоў ваць як свае ма ры, так 

і чу жыя.

І тым не менш сме лыя ідэі 

ста га до вай даў ні ны аказ ва юц-

ца ця пер не ве ра год на ак ту аль-

ны мі: эка ла гіч ная свя до масць і 

за ха ван не ча ла ве ка сён ня ста лі 

га лоў ны мі кло па та мі пра су ну-

тых лю дзей. Праз сто га доў вяр-

та юц ца пад ка за ныя твор ца мі 

ідэі, якія не бы лі рэа лі за ва ныя 

свое ча со ва. Ня ўжо спат рэ біц ца 

яшчэ ві ток?

Да вай це вы ву чаць ма ры 

мас та коў, нездар ма яны да іх 

пры хо дзяць...

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фота БелТА.

Экс па зі цыя ар га ні за ва на ў 

ме жах пра ек та #UNОVІS100, які 

рэа лі зу ец ца су мес на з Цэнт рам 

бе ла рус ка-яў рэй скай куль тур-

най спад чы ны, Му зе ем гіс то рыі 

Ві цеб ска га на род на га мас тац-

ка га ву чы лі шча і кам па ні яй А1 

пад па тра на там На цы я наль най 

ка мі сіі па спра вах ЮНЕС КА.

Вер ні сажВер ні саж ДЗЕ ЎЗНІ КА ЮЦЬ 
ГА РА ДЫ БУ ДУ ЧЫ НІ?

Ма рыць не шкод на, шкод на не ма рыць. 
Па вод ле до све ду Ла за ра Хі дэ ке ля

рэк во дзіц ца во сем дзе сят працэнтаў па пу-

ля цыі вярт ля вай кам ышоў кі, але і без та го 

зні ка ю чы від аказ ва ец ца пад па гро зай, бо 

на тэ ры то рыі не па сец ца жы вё ла, у вы ніку 

мясціны за рас таюць кус тоў ем і ста но вяц ца 

для птуш кі не кам форт ныя. Сён ня мы і да 

бе ра гоў азёр не па ды дзем — уво гу ле бы лы 

воб раз Бе ла ру сі «з'я да ец ца».

— Вы ванд ру е це па кра і не ўжо амаль 

45 га доў. На коль кі імк лі вая, па ва шых 

на зі ран нях, тэн дэн цыя знік нен ня аў тэн-

ты кі?

— Знік нен не ад бы ва ец ца лі та раль на на 

ва чах, прос та ім гнен на. Да нас прый шла 

ўрба ні за цыя, з гэ тым ні чо га не зро біш, і са-

праўд ная аў тэн ты ка страч ва ец ца, але лю-

дзі ўсве дам ля юць не аб ход насць за ха ван ня 

сва ёй спад чы ны, гэ та сты му лю ец ца ў тым 

лі ку дзяр жа вай. Паў сюль жа ёсць біб лі я тэ-

кі, да мы куль ту ры і ка лек ты вы на род най 

твор час ці — сён ня на ват мод на звяр тац ца 

да на цы я наль ных тра ды цый, шмат дзе ёсць 

гру пы, якія ўзнаў ля юць і па пу ля ры зу юць тыя 

ці ін шыя аб ра ды, спя ва юць, тан чаць, жан-

чы ны са мі са бе шы юць су кен кі з ар на мен-

там. Хоць больш за па ло ву аў тэн тыч ных 

аб ра даў, што пра вод зяц ца ў Бе ла ру сі, — 

у доб рым сэн се на ва бу ды. Дзя куй Бо гу, што 

лю дзі іх пра цяг ва юць, але іх сэнс змя ніў ся, 

гэ та не тое, што свя до ма ра біць пэў ны ры-

ту ал і ве рыць у яго вы нік.

— Вы да сле да ва лі чар но быль скую 

зо ну як неш та, што, як бы ло на пі са на ў 

ана та цыі, уплы вае на лёс цэ лай кра і ны. 

Што тут ма ец ца на ўва зе?

— Па лес се, што да ты чыцца бе ла рус кай 

аў тэн тыч нас ці, бы ло са мае ба га тае. Бліз кая 

да Ра сіі тэ ры то рыя знач на хут чэй згу бі ла 

сваю ары гі наль насць, а лю дзі ляг чэй ад-

мо ві лі ся ад бе ла рус кас ці. Чар но быль скай 

зо най я сён ня на зы ваю Ві цеб шчы ну — вось 

дзе трэ ба шу каць занядбаныя вёс кі і за-

рос лыя раз ва ле ныя ха ты. А пра па ле шу коў 

ка жуць «за ця тыя» — што да іх стаў лен ня 

да зям лі, што да пра ца ві тас ці, што да са ма-

ўсве дам лен ня. На ват сён ня ўсе ра зу ме юць, 

што зна чыць Сто лін шчы на: пе ра ста лі пра-

да вац ца агур кі — па чы на юц ца трус каў кі, 

пе ра ста лі пра да вац ца трус каў кі — сён ня 

ў іх цюль па ны. Яны ў бяс кон цым по шу ку, 

там не маг чы ма знай сці не за ня тую зям лю, 

вёс кі «склей ва юц ца» ад на з ад ной. Па лес се 

да та го ж — са мы ба га ты нось біт бе ла рус-

кай куль ту ры, а пас ля ка та стро фы лю дзей 

пе ра ся лі лі і яны рас та лі. Я лі чу, Чар но быль 

зні шчыў чвэрць та го, што тры ма ла на шую 

аў тэн тыч насць, і та кім чы нам, вя до ма, паў-

плы ваў на ўсю кра і ну. І, канешне, пры нёс 

эка на міч ныя стра ты: па гля дзі це на ня згуб-

ле ную част ку Па лес ся сён ня — гэ та тыя, 

хто пла ціць па да ткі, як ні хто ін шы. Ка лі ў 

цэнт раль най Бе ла ру сі вёс ка вы мі рае і дзяр-

жа ва му сіць кла па ціц ца аб тым, каб дзе ля 

двух жы ха роў ту ды ез дзі ла аў та лаў ка і чыс-

ціў ся снег, то на Па лес сі — роск віт, біз нес і 

па да ткі. Зра зу ме ла, ад агур коў, трус ка вак 

і цюль па наў ёсць ка рысць для дзяр жа вы. 

Ча му і зо на за бру джан ня што год ад соў ва-

ец ца — бо гэ та ўрад лі вая гле ба, якую мы 

стра ці лі праз Чар но быль.

— Зноў ад сы ла ю чы да ана та цыі да 

аль бо ма, ха чу спы таць, чым ад мет ная 

свя до масць лю дзей, што за ста лі ся на 

чар но быль скай тэ ры то рыі?

— Гэ та са праўд ныя лю дзі зям лі, я час-

та чуў, як ка за лі, маў ляў, усё ад но, мы тут 

на ра дзі лі ся і тут па мрэм. Гэ та прык лад 

па тры я тыз му і лю бо ві да сва ёй се на жа ці і 

свай го ру чая. Да та го ж жы ха ры, бы ва ла, 

пры во дзі лі ўлас ныя пры кла ды і рас каз ва лі, 

што па ло ва з тых, ка го пе ра ся лі лі, па мер ла, 

а яны на за бру джа най тэ ры то рыі вось яшчэ 

жы выя. Я гэ та рас цэнь ваю як псі ха ла гіч ны 

фак тар — мо жа, тых лю дзей пе ра ся лі лі і ў 

леп шыя ўмо вы, але ту гу па ма лой ра дзі ме, 

тых са мых пло це, сцеж цы, по лі яны не змаг-

лі пе ра жыць, у вы ні ку, са праў ды, ад се ле ныя 

па мі ра лі хут чэй, чым не ад се ле ныя.

— На за кан чэн не пы тан не вам як апан-

та на му ванд роў ні ку па Бе ла ру сі: якія мяс-

ці ны ў Бе ла ру сі для вас са мыя цу доў ныя, 

апроч, вя до ма ж, до ма?

— Вель мі люб лю Брас лаў скія азё ры і 

маю шмат фо та здым каў з тых мяс цін, а Па-

лес се ша ную ме на ві та за лю дзей, вёс кі і 

дыя лект ную мо ву — цу доў на на зі раць, як 

яны бу ду юц ца, пра цу юць, га ду юць дзя цей. 

Зда ва ла ся б, за 45 га доў я аб' ехаў усю Бе-

ла русь, але на ват мой до свед не да зва ляе 

ска заць, што я па бы ваў ва ўсіх яе кут ках. 

На ша кра і на та кая вя лі кая, што ма гу толь-

кі па ра іць ванд ра ваць па ёй і шу каць свае 

лю бі мыя мяс ці ны.

Гу та ры ла Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Якія ле ту цен ні кі гэ тыя твор цы: неш та вы дум ля юць, ма лю-

юць мудрагеліста, а то і зу сім не зра зу ме ла, неш та ім кар-

ціць увесь час гля дзець на пра сто ру і лю дзей у ёй з ней ка га 

не зра зу ме ла га ра кур су... Столь кі вы сіл каў, на пру жан ня, 

а по тым у вы ні ку — уся го толь кі дзіў на ва тыя скры жа ван ні 

чор ных лі ній ці ней кі жоў ты крыж. І нех та вы са ка дум на ска-

жа: мас тац тва ідзе ў без дань. А не ка то рыя ўсё ж возь муць 

мас тац тва за прак тыч ны прын цып пе ра ўтва рэн ня све ту — 

і пач нуць гэ та ра біць.


