
Якія жарс ці: у 1921 го дзе Ра каў увай-

шоў у склад Поль шчы, ака заў ся за паў-

та ра кі ла мет ра ад гра ні цы з Са вец кім 

Са юзам і стаў цэнт рам кант ра бан дыс-

таў і аген таў спец служ баў з рэ ста ра на-

мі, пуб ліч ны мі да ма мі і ка зі но. Га ра док 

на бе ра зе Іс ла чы, дзе ёсць ста ра жыт-

нае га ра дзі шча, склеп, кас цё лы, і сён-

ня ўмее вы ка рыс таць што мае, та му 

заўт ра, 25 жніў ня, за пра шае на ўжо 

чац вёр ты Ра каў скі фэст.

Га лоў нае, лі хія 1920—1930-я тут бу дуць 

у пэў ным сэн се ажыў ле ныя, бо на ўез дзе 

ў Ра каў як раз пад час 

фес ты ва лю пла ну-

ец ца ад крыць ме ма-

ры яль ную дош ку ў 

го нар ра ма на Сяр гея 

Пя сец ка га «Ка ха нак 

Вя лі кай Мядз ве дзі-

цы». Не ка лі вы лу ча-

на га на Но бе леў скую 

прэ мію ра ма на, дзе 

Ра каў, са вец ка-поль-

ская мя жа і кант ра-

бан дыс ты трап ля юць 

у цэнтр ува гі.

«Ка хан ка Вя лі кай 

Мядз ве дзі цы» Сяр-

гей Пя сец кі на пі саў 

за кра та мі: пра ціў нік 

Са ве таў, агент поль-

скай раз вед кі, на рэш-

це, кант ра бан дыст, у 

1927 го дзе ён быў 

асу джа ны поль скай 

ула дай на пят нац цаць га доў зня во лен ня і 

дзя ку ю чы сва ёй аў та бія гра фіч най кні зе, што 

ста ла па пу ляр най, вый шаў на во лю ра ней 

пры зна ча на га тэр мі на.

Але да лё ка не Пя сец кім адзі ным: пра гра-

ма Ра каў ска га фэс ту мае шы ро ка прад ста-

віць бе ла рус кую, поль скую, яў рэй скую і лі тоў-

скую куль ту ры і за ва біць гас цей ар тыс та мі з 

Бе ла ру сі, Поль шчы, Літ вы і Аў стрыі. Хэд лай-

не ра мі ту соў кі ста нуць Ля вон Воль скі і поль скі 

гурт Tеklа Klеbеtnіса, у кан цэрт ную пра гра му 

так са ма ўвай шлі Koleżanki tеgо Раnа з На-

дзе яй Брон скай, Рrаwdzіwі mężczyźni, Сzаrnа 

Реrlа з Мін ска, спя вач ка Ка мі ла Пла шай ска 

з Аў стрыі, ка лек тыў Аrt Оf Musіс з Літ вы, хор 

Ріаstunу з Поль шчы ды ін шыя гур ты, ва каль-

ныя і тан ца валь ныя ан самб лі і хо ры.

З два нац ца ці га дзін у Ра ка ве пач нуц ца 

тан цы і спе вы, эк скур сіі па мяс тэч ку, за пра-

цу юць кір маш «Го рад май строў», мас тац кі 

пле нэр і вы ста ўкі, ад на з якіх пры све ча на 

Фер ды нан ду Ру шчы цу, а дру гая — паў-

ся дзён на му жыц цю на пя рэ дад ні вай ны. 

Прад стаў ніц тва вар шаў скай ма ну фак ту ры 

па ка жа тэх ні кі Слуц кіх і Кра каў скіх па ясоў, 

а ад мыс ло вы квэст пра вя дзе па сцеж ках 

кант ра бан дыс таў.

За баў на, як ад сыл кі да на сы ча ных ра каў-

скіх 1920—1930-х ад люст роў ва юць зме ну 

эпох: больш ні я кіх «сек су, нар ко ты каў, рок-

н-ро ла». Жыц цё, ві да воч на, ста ла больш 

«пры стой ным», та му сён ня Ра каў скі фэст 

за пра шае на ха ра выя кан цэр ты ў царк ве і 

кас цё ле, на чы тан ні вер шаў бе ла рус кіх паэ-

таў у лі та ра тур ным дво ры ку ды прад стаў лен-

не на цы я наль ны мі пад вор ка мі тра ды цый най 

кух ні. За тое за вер шыц ца ўсё фе ер вер кам.

Свя та ства ра юць Ва ло жын скі рай вы кан кам, 

Ра каў скі сель вы кан кам і па соль ства Поль шчы 

ў Бе ла ру сі. Пад ра бяз ную пра гра му — гуг лі це.

Воль га МІЦ КЕ ВІЧ.
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Мас тач ка, якую мож-

на ад кры ваць бяс кон ца. 

А ра зам з ёю — ад крыць 

вы хад у бяс кон цасць 

мас тац тва. Шы коў ны 

жы ва піс — гэ та тая га-

лак ты ка, у якой сы хо-

дзяц ца тво ры-пла не ты: 

у кож ным асоб ны свет 
са сва і мі ко ле ра мі, фор-
ма мі, адап та ва ны мі пад 
на ша зям ное ўспры ман-
не. Ад біт кі гэ тых пла нет 
на ня бес най кар це — гэ-
та яе аква рэ лі, та кія ж 
ба га тыя на воб ра зы і ко лер. Пар та ла мі, 

што звяз ва юць з гэ тай га лак ты кай, мож-

на на зваць гра фі ку Літ ві на вай. Бо на ват 

чор на-бе лыя ма люн кі, на кі да ныя, зда ец ца, 

лёг ка, за ней кае ім гнен не, пе ра но сяць у 

свет май стэр ства, дзе аў тар сва і мі ру ка мі 

ства рае Су свет. Ён мо жа іс на ваць па ра-

лель на з ва шым, мо жа пе ра кры жоў вац ца, 

на клад вац ца на яго, уз мац ня ю чы дак лад-

насць лі ній, якія мы ма лю ем у сва ім жыц ці, 

ці на піт ва ю чы ко ле ра мі, якіх не стае. Асаб-

лі ва на пры кан цы ле та, якое не атры ма ла ся 

над та яр кім.

Тым не менш ад ным з тых лю дзей, хто 

рас кве ціў на ша ле та сё ле та, ста ла Зоя Літ-

ві на ва. Асвет ны пра ект «Мас так і го рад», 

на ват ка лі і скон чыў ся на пло шчы Яку ба 

Ко ла са, то па клаў па ча так больш глы бо ка-

му зна ём ству з твор чым кос ма сам Літ ві на-

вай. На гэ тым тыд ні ёй пры све ча ны ад ра зу 

дзве вы стаў кі, і ад на да паў няе дру гую.

Ме ма ры яль ны му зей-май стэр ня За іра 

Азгу ра зна ё міць з пра ек там «Зна кі твор-

чай во лі». Чыя тут во ля вяр шэн ствуе? 

Ства раль ні ка. Аў та ра, вя до ма. Ма лю нак на 

афі шы зна ё міць з мас тач кай: аў та парт рэт, 

чор ным па бе лым. Мож на ска заць, на ват 

ін тэр ак тыў ны, та му што за ста нец ца воб-

раз, які кож ны гля дач змо жа рас кве ціць у 

сва ёй свя до мас ці. Гэ та так ці інакш за хо-

чац ца зра біць, асаб лі ва, ка лі ўжо ве да еш 

яе жы ва піс. І зной дуц ца ад ка зы на пы тан ні 

пра тое, ад куль та кая ня стрым ная энер гія. 

Ма лю нак як най лепш па каз вае, якая дзіў-

ная сі ла сха ва ная ў ру цэ гэ тай жан чы ны. 

Яна ства рае свой Су свет на ват та ды, ка лі 

ма люе парт рэ ты ці пей за жы — па да бен ства 

мо жа і мае зна чэн не, але 

са сту пае аў тар скай экс-

прэ сіі.

І яшчэ больш экс прэ-

сіі... Па яе вар та пай сці 
ў На цы я наль ны гіс та-
рыч ны му зей, дзе ў ад-

ной з за лаў сы хо дзяц ца 

«Сто да рог» мас тач кі, 

вы стаў ка аква рэ ляў. 

І тут ча ка юць ад крыц ці, 

ад но з іх — са мі аква-

рэ лі, па якіх мож на па-

знаць жы ва піс ца Літ ві-

на ву. Аква рэль пры ня та 

лі чыць лёг кім ма тэ ры я лам, на які вель мі 

кла дуц ца тон кія праз рыс тыя вы явы. Але 

аква рэль Літ ві на вай са ка ві тая, на поў не ная 

фар ба мі гэ так жа шчод ра, як і яе алей ныя 

па лот ны. А што ра біць, каб ад люст ра ваць 

да лё кія і эк за тыч ныя кра і ны, у якіх па бы-

ва ла за жыц цё мас тач ка? Аф ры ка, Азія, 

го ры, раў ні ны... Гэ та яе ўра жан ні за сты лі 

яск ра вы мі фар ба мі на па пе ры — зда ец ца, 

ці не вы пад ко ва пра лі лі ся. Але на са мрэч 

кож ная ко ле ра вая пля ма на сва ім мес цы, 

да па ма гае за ха ваць ад ной чы ўхоп ле нае 

ад чу ван не ней кай мяс ці ны. І ко ле ры тут 

ма юць вя лі кае зна чэн не. Аф ры кан скі чыр-

во ны і чыр во ны бе ла рус кі — вель мі роз-

ныя. Адзін — га ра чы, та кое ад чу ван не, што 

аб паль вае на ад лег лас ці. Дру гі — ра дас ны 

і ра ман тыч ны, як вод бліс кі сон ца, што за-

хо дзіць у хма рах.

І ўсё ж на шы ко ле ры — больш зям ныя, 

стры ма ныя, але да зва ля юць ува рван не ін-

шых ад цен няў, на кант рас це. І ра зу ме еш, 

што на ват у сва ёй шэ рай бу дзён нас ці та кіх 

ад цен няў бы вае шмат — а ці фік су ем, ці 

па спя ва ем уха піць па да ра ва ную нам яр-

касць? Так, каб без скар гаў на тое, што 

вы бар фар баў на сва ім мес цы аб ме жа ва ны 

(ты мі ж пры род ны мі ўмо ва мі), і па яр касць 

трэ ба ехаць у чу жыя зем лі. Зоя Літ ві на ва 

на ве да ла іх шмат. І па ка за ла: вы бар фар-

баў ад ноль ка вы. Вар та толь кі пры клас ці 

на ма ган ні, каб яны рас паў сю дзі лі ся па кар-

ці не па па трэб ных нам лі ні ях і ў не аб ход ных 

пра пор цы ях. І мо жа жыц цё ста не та кое ж 

яр кае, як тво ры муд рай Зоі Літ ві на вай, які-

мі за хап ля юц ца ў роз ных кра і нах.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Пла ны на ўі кэндПла ны на ўі кэнд

Пра гул кі з па нам Пя сец кім
Едзем у Ра каў на фес ты валь куль тур

Ка лі раз гля да еш ста рыя 

здым кі, важ на не толь кі тое, 

чые воб ра зы яны за хоў ва-

юць. На ват у пра та коль ных 

фо та са вец ка га ча су паў стае 

знач на больш, чым прос та 

факт пры сут нас ці зна ных 

асоб на важ ным ме ра пры-

ем стве. Паў стае кан тэкст: як 

гэ та та ды бы ло, што зна чы ла. 

І на ват стры ма ная ўсмеш ка 

ад каз най асо бы ча сам вар тая 

доў гіх апо ве даў пра гіс то рыю 

ней кай па дзеі. Асаб лі ва, ка лі 

гэ та ўсмеш ка «Міс та ра Не», 

як на зы ва лі Анд рэя Гра мы ку 

яго апа не нты.

Ле ген дар ны са вец кі дып ла-

мат Анд рэй Гра мы ка — га лоў-

ны ге рой вы стаў кі, што пра цуе 

ў Нацы я нальным гіс та рыч ным 

му зеі Бе ла ру сі. Сё ле та ад зна ча-

ец ца 110 га доў з дня на ра джэн-

ня на ша га зем ля ка, ура джэн ца 

вёс кі Ста рыя Гра мы кі (што ця пер 

ад но сіц ца да Вет каў ска га ра ё на 

Го мель скай воб лас ці). Ус пом ніць 

са мыя плён ныя га ды жыц ця Анд-

рэя Гра мы кі пра па ноў вае пра ект, 

за сна ва ны на да ку мен тах і фо-

та ма тэ ры я лах. Ні чо га, зда ец ца, 

не звы чай на га — і бы ло б дзіў на 

ча каць ча гось ці ін ша га, ка лі га-

вор ка пра асо бу Гра мы кі: пра па-

на ва на ўспом ніць яго не столь кі як 

ча ла ве ка (у ко ле сям'і з дзець мі 

ды ўну ка мі, хоць і ў гэ тай част цы 

жыц ця ён быў ча ла ве кам па спя-

хо вым і ад да ным). Яго ўва саб ля лі 

мас та кі ў парт рэ тах. Але скла да на 

бы ло б рас ка заць пра Гра мы ку, 

не пры га даў шы час, ка лі ён быў 

пры спра ве.

І вось час ад ноў ле ны — праз 

фо та, дзя ку ю чы якім вы стаў ку 

мож на лі чыць ад люст ра ван нем 

эпо хі. Эпо хі ба раць бы за мір, якая 

па ча ла ся пад час Дру гой су свет-

най вай ны. Гэ тую эпо ху ства ра-

лі лю дзі, ад ным з іх быў Анд рэй 

Гра мы ка, які браў удзел у пад-

рых тоў цы Тэ ге ран скай, Ял цін-

скай, Патс дам скай кан фе рэн цый 

з удзе лам дэ ле га цый са юз ні каў. 

І ад імя са вец кай дэ ле га цыі ён па-

ста віў под піс пад Ста ту там Ар га ні-

за цыі Аб' яд на ных На цый. Як гэ та 

бы ло, мож на па ба чыць на фо та. 

Ды на ват больш — уя віць, што 

маг ло быць па-за пра та коль ны мі 

здым ка мі. Бо на ват ка лі на фо-

та Гра мы ка — не га лоў ны ге рой 

(ён ча сам у кад ры збо ку ці вы-

гля дае з-за спі наў ін шых), ёсць 

поў нае ад чу ван не на дзей нас ці, 

вы ве ра нас ці сі ту а цый. Ёсць Гра-

мы ка — усё бу дзе (ёсць!) доб-

ра... Мя ня лі ся прэ зі дэн ты ЗША, 

а Гра мы ка быў па ста ян ны. Вось 

ён у су по лцы по бач з прэ зі дэн-

там Франк лі нам Руз вель там (ка-

лі ка ва ла ся пе ра мо га са юз ні каў 

у Дру гой су свет най вай не), вось 

ра зам з Га ры Тру мэ нам (пры якім 

па ча ло ся доў гае су праць ста ян не 

ўжо ха лод най вай ны), ці з Джо нам 

Ке нэ дзі (з ім Гра мы ка су стра каў-

ся пад час вы ра шэн ня Ка рыб ска га 

кры зі су, ка лі лю бое не асця рож-

нае сло ва на пе рагаворах маг ло 

абяр нуц ца вай ной па між дзвю ма 

дзяр жа ва мі). Гэ тыя пе ра гаворы 

Анд рэй Гра мы ка лі чыў са мы мі 

скла да ны мі ў сва ім жыц ці. І пас-

ля ад імя СССР ён вёў най больш 

скла да ныя пе рагаворы з ЗША — 

за час, ка лі кра і ну ўзна чаль ва лі 

прэ зі дэн ты Лін дан Джон сан, Ры-

чард Нік сан, Джэймс Кар тэр...

Ле ген дар ны мі ністр за меж ных 

спраў СССР быў кі раў ні ком са вец-

кай дып ла ма тыі 28 га доў. Пры тым 

што заў сё ды ад ва ёў ваў лі нію, якая 

бы ла пры ня та на са мым вы со кім 

уз роў ні, ён меў сваё мер ка ван не і 

ба чан не мно гіх рэ чаў і з'яў, ён спа-

дзя ваў ся на пе ра ме ны ў сва ёй кра-

і не і на ват аса біс та па спры яў ім...

І ўсё ж гэ та больш, чым пра 

Гра мы ку. За фо та здым ка мі, якія 

ні бы та сыш лі з пер шых па лос са-

вец кіх га зет (іх мож на бы ло та ды 

лі чыць ру па ра мі пар тыі, але ця пер 

яны ўспры ма юц ца як ле та піс цы ча-

су), чы та ец ца гіс то рыя ча ла вец тва 

на огул, якая за ле жыць ад асоб. Не 

толь кі ад тых, хто на са мым вер се. 

Бо гэ та быў час, ка лі на ват са вец-

кія школь ні кі пе ра жы ва лі за Ку бу, 

пі са лі ліс ты су праць вай ны ў В'ет-

на ме, спя ва лі пес ні пра япон скіх 

жу раў лі каў. Ця пер ду маю, што мы 

ра бі лі гэ та не да рэм на! Бо ка лі на-

ват на шы пес ні і ліс ты не да хо дзі-

лі да ад ра са таў на ўпрост, то, маг-

чы ма, уплы ва лі на агуль ны фон, 

ка лі той жа прэ зі дэнт Ке нэ дзі не 

пра мо віў сло вы «ра ке ты на Ку бе», 

а са вец кі мі ністр зра зу меў, што 

вя лі кая вай на ні ко му на са мрэч не 

па трэб на. На гэ тым фо та ён усмі-

ха ец ца больш раз ня во ле на, чым 

на ін шых — як ча ла век, які лю біў 

жыц цё і ра зу меў, што за ім — жыц-

ці ін шых лю дзей.

За ім, які быў прос тым вяс ко вым 

хлоп цам, але здат ным да на ву кі 

і чы тан ня, які скон чыў Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны ін сты тут на род най гас-

па дар кі, але аса біс та ўдзель ні чаў 

у ства рэн ні ААН. У лю бы час па-

трэб ныя лю дзі са стрыж нем, якія 

ро бяць сваю спра ву на дзей на і з 

па ста ян ствам, па-мас тац ку вір ту-

оз на і га то выя яе ра біць у лю бых 

умо вах — ме на ві та та кія ства ра-

юць эпо ху.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Фо
 та

 А
на

 то
 ля

 К
ЛЕ

 Ш
ЧУ

 КА
.

ЗНА КІ ЛІТ ВІ НА ВАЙ
Вер ні сажВер ні саж

Вы стаў каВы стаў ка

ЁН ВЕ ДАЎ СЛО ВА «ТАК»

Сустрэча прэзідэнта ЗША Дж. Ф. Кенэдзі 
з міністрам замежных спраў СССР А. А. Грамыкам.


