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З до ма май стра-ке ра міс та 
Іва на Да шко ва і яго жон кі 
мы вяр та лі ся шчас лі вы мі і 
за спа ко е ны мі. Пры чы най 
та му — мяк кае, па-бе ла-
рус ку пя шчот нае гу чан не 
на род ных ін стру мен таў — 
свіс ту лек, ака рын, якое мы 
па чу лі ў іх май стэр ні, ды 
і са мі па спра ба ва лі на іх 
зай граць. Зда ва ла ся, ду ша 
рас кры ва ла ся ў гэ ты час 
і, імк ну чы ся пе ра адо лець 
бу дзён ныя кло па ты, за лі-
ва ла ся строй най пес няй. 
Вы пра мень ва лі цеп лы ню і 
са мі гас па да ры, якія знай-
шлі ў на род най твор час ці 
не толь кі свае ка ра ні, але і 
спо саб за раб ляць на жыц-
цё ў су час ным праг ма тыч-
ным све це. Яны зда ва лі ся 
ты мі шчас ліў чы ка мі, што 
змаг лі са ско чыць з рэ ек 
ня спын на га ча су і ста лі 
зай мац ца спа кой най руч-
ной твор час цю.

Іван Да шкоў ка жа, што вы-
пад ко ва стаў ке ра міс там. Ён 
збі раў ся па сту паць на ак цё ра, 
але зла маў на гу: дэ ман стра ваць 
«сцэ ніч ны рух» ста ла не маг чы-
мым. Ма ці па пра сі ла яго пай сці 
ву чыц ца ва Уні вер сі тэт куль ту ры 
— і ён, па га дзіў шы ся, тра піў на 
ад дзя лен не дэ ка ра тыў на-пры-
клад но га мас тац тва. На трэ цім 
кур се ажа ніў ся, на пя тым ужо 
меў дзі ця. Трэ ба бы ло не як за-
раб ляць гро шы на сям'ю. Бы лі 
для гэ та га больш прос тыя шля-
хі, але ма ла ды май стар ад ра зу 
ад кі нуў іх, бо не ба чыў перс-
пек ты вы. Ён са браў гро шы: 
штось ці пра даў, штось ці па-
зы чыў — ды і на быў ган чар-
ную печ ку, каб аб паль ваць у 
ёй свае вы ра бы. Упраў ляц-
ца з та кім агрэ га там ву чыў-
ся ме та дам улас ных спроб і 
па мы лак — па ко ле ры вы ра-
баў стаў вы зна чаць, ці га то-
выя яны. Па сту по ва за сво іў 
роз ныя ган чар ныя тэх ні кі. І 
ця пер Да шкоў уз на чаль вае 
сек цыю ке ра мі кі бе ла рус ка-
га Са ю за май строў.

Жон ка Юля зай ма ец ца ва-
лен нем (да рэ чы на аў то бус ным 
пры пын ку яны су стрэ лі нас у 
яр кіх, вя сё лых шап ках, зроб ле-
ных з лям цу). Ця пер у воль ныя 
ад ма ця рын скіх кло па таў ча сі-
ны (Да шко вы ма юць ужо двух 
сы ноў) яна да па ма гае му жу ля-
піць свіс туль кі — штук па пяць 

на дзень, бо лей не атрым лі ва-
ец ца. Да рэ чы, на кур сы аў та ма-
біль ных кі роў цаў ма ла дая па ра 
так са ма пай шла ра зам.

Дзе ці Да шко вых, толь кі пра-
чнуў шы ся ад абе дзен на га сну, 
ад ра зу па чы на юць свіс цець і за-
бя га юць у па кой з глі ня ны мі цац-
ка мі ў ру ках. Яны так са ма лю-
бяць за ві таць у май стэр ню баць-
кі, штось ці па ля піць, па гу ляц ца з 
глі най. А ён па сту по ва па чы нае 
ву чыць іх сва ім сак рэ там...

Ня даў няя рас пра цоў ка май-
стра — ста ра жыт ны ін стру мент 

ака ры на, зроб ле ны на за мо ву 
Уні вер сі тэ та куль ту ры для ка-
фед ры на род ных му зыч ных ін-
стру мен таў. Да рэ чы, спа сы ла-
ю чы ся на зна ё ма га арт-тэ ра пеў-
та, Іван ад зна чае, што ака ры на 
— гэ та ін стру мент ак ту аль ны ў 
ХХІ ста год дзі. Офіс на му су пра-
цоў ні ку пад час абе дзен на га пе-

ра пын ку бы ло б вель мі ка рыс на 
не толь кі вы піць ка вы, але і хві-
лін 5-10 пай граць на ака ры не. 
У яе вель мі глы бо кае гу чан не, 
якое су па кой вае, усе праб ле мы 
і кло па ты ады хо дзяць на дру гі 
план.

Я па спра ба ва ла зай-
граць на ака ры не, па сту-
по ва ад кры ва ючы і за ціс-
ка ю чы дзі рач кі. Гу кі быц-
цам за бра лі ў па лон, у ін-
шы, за па во ле ны свет. Ад 
гэ та га ін стру мен та цяж ка 
ада рвац ца, ён быц цам 
вяр тае ця бе да вы то каў, 
да ча гось ці са праўд на га 
і вель мі пры го жа га. Іван 

Да шкоў ад зна чае:
— Шмат хто на бы вае ака-

ры ну як так зва ную «цац ку 
рэ лак су для да рос ла га ча ла-
ве ка». Пры хо дзяць да рос лыя 
лю дзі, на ват пен сі я не ры, яны 
бя руць ін стру мент — і ўжо 
праз дзве-тры хві лі ны ў іх 
неш та вы хо дзіць. Ад са мо га 

гран ня атрым лі ва еш аса ло ду, 
але ка лі па ста віць пе рад са бой 
ад па вед ную мэ ту, то мож на 
пад бі раць ме ло дыі. У ака рын 
вель мі мяк кі, пры ем ны тэмбр 
гу чан ня. Іг ра ю чы, ты быц цам 
не ку ды вы хо дзіш на па ру хві-
лін...

Свіс ту лек у май стэр ні Да шко-
ва так са ма над звы чай шмат, 
пры чым са мых роз ных па ме раў 
і фор маў: ку ры, ін шыя пту шач кі 
і ма лень кія ко ні. Май стар ад зна-
чае, што свіс туль ка — не прос та 
цац ка. Яна вы кон вае шмат ка-
рыс ных функ цый: ка лі свіс ціш, 
раз ві ва юц ца лёг кія, так са ма па-
ляп ша ец ца дроб ная ма то ры ка 
паль цаў, бо на кож ным вы ра бе 
ёсць ма лень кія ад ту лі ны, якія 
па ста ян на трэ ба ад кры ваць ці 
за кры ваць. Гэ та і пер шая му-
зыч ная аду ка цыя, ра зу мен не 
рыт маў, і доб ры ла га пе дыч ны 
трэ на жор.

Іван рас ка заў, што вы ка рыс-
тоў вае не ка то рыя рэд кія спо-
са бы апра цоў кі глі ны. Адзін з 
іх — ма ла чэн не (вя до мае яшчэ 
з неа лі ту): вы раб па кры ва ец ца 
ма ла ком, пра гра ва ец ца і на бы-
вае чор ны ко лер. Та кі спо саб, 
у ад роз нен не ад па крыц ця па-
лі вай і фар ба ван ня, зда ец ца 
най больш ап ты маль ным, бо 
свіс туль кі дзе ці бя руць у рот, 
а тут толь кі на ту раль ныя рэ чы-
вы. Дру гая тэх на ло гія — гар та-

ван не, або аб вар. Да апош ня-
га ча су Да шкоў быў адзі ным у 
Бе ла ру сі, хто пры мя няў гэ тую 
тэх на ло гію, але ня даў на да яго 
да лу чы ла ся яшчэ не каль кі май-
строў. Сут насць у тым, што пры 
тэм пе ра ту ры 1000 гра ду саў глі-
ня ны вы раб да ста ец ца з пе чы 
аб цу га мі (пры та кім на па ле ён 
све ціц ца, як лям пач ка) і аку на-
ец ца ў кіс лую муч ную ро шчы ну. 
Пас ля гэ та га вы раб пра мы ва-
ец ца ў ва дзе і за тым вы сы хае. 
За ім гнен не на ім з'яў ля юц ца 
не паў тор ныя ма люн кі, двух ад-
ноль ка вых ня ма — усе ўні каль-
ныя.

Май стар ад зна чае, што на яго 
пра дук цыю ёсць ста лы по пыт, і 
да дае, што бе ла ру сы па ча лі 
ка лі не ра зу мець, то ін ту і тыў на 
ад чу ваць роз ні цу па між рэ ча мі, 
зроб ле ны мі май страм, і звы чай-
ны мі ад на дзён ка мі, і ця пер пад-
свя до ма імк нуц ца да пер ша га. 
Ка лі ра ней на вы ста вах-про да-
жах ра мес ні каў бы ло бяз люд на, 
то сён ня за ад ны вы хад ныя ўсе іх 
рэ чы ра зы хо дзяц ца, як га ра чыя 
пі раж кі.

Мож на лі чыць, што Іван 
Да шкоў стаў па чы наль ні кам 
твор чай ды нас тыі. Ця пер не 
толь кі жон ка і сы ны да па ма-
га юць яму вы раб ляць штось ці 
з глі ны. Яго баць кі так са ма па-
ча лі ства раць глі ня ныя цац кі, 
яны ўжо ма юць свой ад мет ны 
стыль. Брат так са ма спра буе 
ся бе ў гэ тым кі рун ку. Яго бліз-
кія ва ло да юць і не ка то ры мі ін-
шы мі аў тар скі мі тэх ні ка мі: ма ці 
пі ша але ем, ро біць кар ці ны з 
лям цу, брат вы раб ляе ды зай-
нер скія рэ чы для ін тэр' ера. Та-
кім чы нам, у на ша праг ма тыч-
нае ХХІ ста год дзе Іван Да шкоў 
і ўсе яго сва я кі жы вуць толь кі 
з та го, што вы раб ля юць улас-
ны мі ру ка мі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ.

Мінскі раён
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А ве да е це, па но ве, як даў ней елі і пі-
лі ў доб рых шля хец кіх да мах ста рой 
Літ вы? Ну, на прык лад, на пры кан цы 
1820-х га доў, у за ла тыя бес кла пот-
ныя ча сы, дзе-не будзь у На ва груд-
скім або Сло нім скім па ве це? О, то 
не звы чай ныя ста ра свец кія звы чаі, 
пра якія доб ра рас па вёў пан Ля вон 
Па тоц кі, а з яго слоў і я пе ра ка жу.

Дзень шлях ці ца рас па чы наў ся ка вай з вярш ка мі. Ка ля дзя ся тай 
га дзі ны на ве даць хат нюю «ап тэч ку», каб вы піць па кі ліш ку ані саў кі, 
кме наў кі або па ма ран чаў кі і за ку сіць пер ніч кам або су ша най сліў кай на 
па тыч цы, бы ло рэч чу аб са лют на не аб ход най. Аб адзі нац ца тай гас па дар, 
пад ня ўшы за зда роўе гас цей кі лі шак ае раў кі, для ўзбу джэн ня апе ты ту 
час та ваў ёй усіх гас цей. А так са ма час та ваў іх лёг кай за кус кай, якая 
скла да ла ся з кал ду ноў, бі га су, каў ба саў, зра заў. Ва кол гэ тых страў 
ста я лі паў міс кі з ру ля дай, раз на стай най вянд лі най і сы ра мі. Сма гу ж 
га сі лі пор та рам і пі вам та вянь скім. На стол жа па-са праўд на му па да-
ва лі а дру гой га дзі не. Абе ду з **-на цца ці страў па пя рэд ні ча ла га рэл ка, 
а спа да рож ні ча ла ві но...

Па абе дзе зноў раз но сі лі ка ву з вярш ка мі, праз па ру га дзін — са да ві ну 
і кан фі ту ры. А па між гэ ты мі пры ёма мі, у за леж нас ці ад се зо на, улет ку — 
агур кі з мё дам, зі мой — арэ хі і мак, сма жа ны ў мё дзе. А шос тай га дзі не 
на ды хо дзі ла чар га гар ба ты з пе чы вам, а ад ра зу па ёй гас па дар за клі каў: 
«Па но ве! За вод жыц ця крут кі, на пій ма ся вуд кі!» А дзя вя тай — вя чэ ра з 5 
або 6 страў, з бо я зі, каб уна чы з го ла ду не пры сніць цы га ноў. Не дзе ка ля 
поў на чы, каб не іс ці ўсё ж спаць на шча, па да ва лі ве ра шча ку. За тым па ру 
кі ліш каў круп ні ку або пун шы ку на ле жа ла вы піць — і вось гэ ты ўжо апош ні 
пры ём на зы ваў ся «пад кур кам».

Вось так, мае да ра жэнь кія: лю дзям, што ма ла елі, та ды не да вя ра лі, бо 
лі чы лі, што за стры ма нас цю то іц ца або зайз дрос насць, або зла слі васць. 
Та ды ка за лі, што кух містр вы яз джае з пан ска га два ра толь кі та ды, ка лі 
пра п'юць-пра ядуць апош ня га ва ла і ка ро ву. І гэ та ж ужо пра свет ле нае XІX 
ста год дзе, час фі ла ма таў ды фі ла рэ таў, Ві лен ска га ўні вер сі тэ та, ра ман-
тыз му і ін шых уз нёс лых рэ чаў! Што ж та ды ка заць пра сак сон скія ча сы, 
ка лі фор му лай доб рых па во дзін лі чы ла ся «еш, пі і па пу шчай па са»? Дык 
вось, ка лі ці ка ва, і па рач ка рэ цэп таў са што дзён на га ра цы ё ну, апі са на га 
па нам Па тоц кім.

Кал му соў ка (ае раў ка)
Склад ні кі: 50 г све жа га або 

20 г су ша на га ко ра ню ае ру, 
лыж ка дзёр тай апель сі на вай 
скур кі, не каль кі ка лі ваў кар-
да мо ну і тры паль цы ка ры цы, 
3 літ ры га рэл кі, 100 г кань я-
ку.

Пры га та ван не: Усе зёл кі і 
спе цыі за сы паць у сло ік, за-
ліць га рэл кай і па кі нуць на 
8-10 дзён у цёп лым мес цы, 
што дня тра су чы сло ік. Пра-
філь тра ваць, змя шаць з кань я ком, раз ліць па бу тэль ках, па кі нуць на-
стой вац ца не каль кі ме ся цаў.

Не ка лі дас ка на лай за кус кай да ае раў кі лі чы лі ся цу ка ты з та го ж ае ру.

Ве ра шча ка ста ра даў няя ад кух міст ра Ве ра шча кі
Склад ні кі: 500 г бе лай каў ба сы, 1 шклян ка пі ва, 1 цы бу лі на, 1 шклян ка 

му кі, 2 лыж кі тлу шчу, соль, пе рац,1 лыж ка во ца ту, цу кар — на смак.
Пры га та ван не: Каў ба су ад вар ваць 30 хві лін у пі ве, раз баў ле ным ва дой. 

Цы бу лю дроб на на рэ заць і пад сма жыць на не вя лі кай коль кас ці тлу шчу. 
Му ку і тлушч пад сма жыць да ўтва рэн ня тро хі пад ру мя не най ма сы, якую 
раз вес ці 1/2 шклян кі ад ва ру ад каў ба сы, якая ва рыц ца. Атры ма ны со ус 
за пра віць сол лю, пер цам, цук рам і во ца там. Каў ба су па рэ заць на ка ва-
лач кі даў жы нёй не каль кі сан ты мет раў і ка ля 10-12 хві лін па ту шыць у со у се 
на вель мі ма лым аг ні.

Фа лі ян тыФа лі ян ты  ��

ПЕР ШЫ ТОМ ПЕР ША ДРУ КА РА

Дзе ля па мя ціДзе ля па мя ці  ��

КРЫЖЫ ПАЎ СТАН ЦАЎ

Ста тус экс пер та ў га лі не не ма тэ ры яль най 
куль тур най спад чы ны Сту дэнц ка му эт на гра-
фіч на му та ва рыст ву на да дзе ны ЮНЕС КА.

Гэ та на ві на на ўзроў ні сен са цыі: та кую акрэ ды та-
цыю атры ма ла пер шая не дзяр жаў ная ар га ні за цыя 
з Бе ла ру сі. Але гэ тая ар га ні за цыя амаль 20 га доў 
зай ма ла ся ме на ві та тым, што руп лі ва збі ра ла, на-
та ва ла, збе ра га ла і рых та ва ла пе ра да чу на ступ ным 
па ка лен ням бе ла рус кіх тра ды цый.

Ні ў ка го ня ма су мнен ня, што Бе ла русь — кра-
і на ба га тая. І ўсе га вор кі пра на ша ба гац це ў пер-
шую чар гу ты чац ца куль тур най спад чы ны, а ка лі 
больш кан крэт на, то та го ад мет на га, што ідзе ад 
на род ных тра ды цый і з'яў ля ец ца на цы я наль ны-
мі асаб лі вас ця мі. Гэ та і мо ва, і пес ні, і пад ан ні з 
каз ка мі, і ка лян дар ныя аб ра ды, і тра ды цыйныя 
ра мес ніц кія вы ра бы, і на ват сваё асаб лі вае ўяў-
лен не пра Су свет... Усё гэ та ста ла пад ста вай, каб 
на ша кра і на да лу чы ла ся да Кан вен цыі ЮНЕС КА 
«Аб ахо ве не ма тэ ры яль най куль тур най спад чы-
ны», пры ня тай у 2003 го дзе. Да лу чыц ца да Кан-
вен цыі — гэ та зна чыць пры знаць, што ў эпо ху 
гла ба лі за цыі ёсць па гро за шмат аб ліч нас ці све ту 
і ў пер шую чар гу ме на ві та ў тым, што ты чыц ца 
іс на ван ня на род ных тра ды цый. З дру го га бо ку, 
па га джац ца з па ла жэн ня мі Кан вен цыі — гэ та 
зна чыць пры маць на ся бе аба вя зак кло па ту пра 
за ха ван не тра ды цый і ра біць для гэ та га пэў ныя 
за ха ды.

«Сту дэнц кае эт на гра фіч нае та ва рыст ва» — гэ та 
ар га ні за цыя, якая фак тыч на гэ тыя за ха ды і ажыц-
цяў ляе праз сваю дзей насць, та му што зай ма ец ца 
кан крэт ны мі спра ва мі. За сна ва нае ў 1998 го дзе, 
та ва рыст ва ў 2002-м за рэ гіст ра ва на ў Бе ла ру сі 

як рэс пуб лі кан скае мо ла дзе вае гра мад скае аб' яд-
нан не. За га ды іс на ван ня ар га ні за цыі сяб ры СЭТ 
пра вя лі больш за 20 эт на гра фіч ных экс пе ды цый у 
роз ныя рэ гі ё ны Бе ла ру сі. Са бра на шмат ма тэ ры я-
лу, яко му імк нуц ца на даць но вае жыц цё: яго вы ка-
рыс тоў ва юць пры пад рых тоў цы на род ных свят, у 
мо ла дзе вых фальк лор ных гур тах, на ват вяр та юць 
у мес цы збо ру мяс цо вым су поль нас цям аль бо ва 
ўста но вы куль ту ры. Ка лек цыі, са бра ныя сяб ра мі 
та ва рыст ва, вы ка рыс тоў ва юц ца для экс па на ван ня 
ў роз ных му зе ях і ва ўлас ных вы ста вач ных пра-
ек тах. Уся гэ тая дзей насць і бы ла ацэ не на, ка лі 
вы ра ша ла ся пы тан не аб акрэ ды та цыі ар га ні за цыі 
пры ЮНЕС КА.

Аляк сей Глуш ко, стар шы ня «Сту дэнц ка га эт-
на гра фіч на га та ва рыст ва», удак лад няе:

— Та кую акрэ ды та цыю мо жа атры маць лю бая 
гра мад ская ар га ні за цыя, якая мае прак тыч нае 
да чы нен не да за ха ван ня тра ды цый най куль ту ры. 
Гэ та свое асаб лі вая ад зна ка на шай шмат га до вай 
дзей нас ці. Та му што ста тус экс пер та па ві нен быць 
пад ма ца ва ны рэ аль ны мі спра ва мі, пра якія мы пі-
са лі ў сва ёй за яў цы. А мы пра цу ем з фальк ло рам, 
аб ра да мі, ра мёст ва мі... Але, на мой по гляд, важ на 
тое, што мы не прос та апіс ва ем і збі ра ем, а імк нём-
ся пра цяг ваць жыц цё тра ды цый, та му што спры я ем 
іх пе рай ман ню, да лу ча ю чы мо ладзь да на род най 
куль ту ры. Важ ным з'яў ля ец ца і пры цяг нен не ўва-
гі да за ха ван ня куль тур най спад чы ны. Акрэ ды та-
цыя пры ЮНЕС КА па вы шае аў та ры тэт ар га ні за цыі 
ўнут ры кра і ны, дае маг чы масць у якас ці экс пер таў 
ад соч ваць і ўплы ваць на ра шэн ні, якія пры ма юц ца 
на дзяр жаў ным уз роў ні ў га лі не ахо вы куль тур най 
спад чы ны.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Ад рэ стаў ра ва ныя аб ра зы 
прад стаў ле ны ў му зеі бе-
ла рус ка га на род на га мас-
тац тва.

У Му зеі бе ла рус ка га на род на-
га мас тац тва ў Раў бі чах са снеж ня 
мож на па ба чыць вы ста ву «Бе ла-
рус кі на род ны аб раз ХІХ ста год-
дзя». Усе экс па на ты — з пры ват-
най ка лек цыі Дзміт рыя Са ба ні на. 
Гэ та 44 аб ра зы, якія атры ма лі 
но вае жыц цё пас ля рэ стаў ра цыі 
спе цы я ліс та мі На цы я наль на га 
мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь.

Ра ней яны жы лі для лю дзей: 
да іх звяр та лі ся ў цяж кія хві лі ны, 

пра сі лі аб да па мо зе — і атрым лі-
ва лі яе. Як вы ду ма е це, ча му ёсць 
вы ява Ма ці Бо жай з тры ма ру ка-
мі? Та му што ў яе вель мі шмат 
спраў: як жа столь кі па спець? Аб-
ра зы Ма ці Бо жай «Тра я ру чы ца» 
бы лі да во лі рас паў сю джа ны мі 
ў роз ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі, не-
здар ма ў Раў бі чах вы стаў ле ны 
Бы хаў скі (Ма гі лёў шчы на) і Лу ні-
нец кі (Брэст чы на). А то яшчэ і 
да бес ця лес ных сіл звяр та лі ся ў 
скла да ных сі ту а цы ях: прад стаў-
ле ны аб раз Ар хан ге ла Мі ха і ла 
па хо дзіць з Клец ка (Мін шчы на). 
Але ў лю бых сі ту а цы ях усё вяр-
шыў той, хто прый шоў у свет з 
лю боўю да ча ла ве ка, каб ура та-

ваць яго ад гра хоў, якія і спа ра-
джа юць усе на шы праб ле мы. Ён 
— Зба ві цель — асаб лі ва спа гад-
лі вы і доб ры да лю дзей, на ват 
ця пер, ка лі аб раз ужо не жы ве ў 
хра ме, але яго сі ла за хоў ва ец ца. 
І ён пра цяг вае слу жыць лю дзям: 
гас па дар ка лек цыі дае маг чы-
масць у ка ляд ныя дні не толь кі 
па ба чыць бе ла рус кія аб ра зы, але 
па ма ліц ца пе рад імі і за ха піц ца. 
Цуд — гэ та і са мі вы явы, і тая 
лю боў, з якой на род ныя май стры 
ўва саб ля лі хрыс ці ян скую сут-
насць на шай зям лі.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК

�

Брэнд кра і ныБрэнд кра і ны  ��

КЕ РА МІ КА ЯК АН ТЫ СТРЭС,
АБО АКА РЫ НА — ІН СТРУ МЕНТ ОФІС НЫХ СУ ПРА ЦОЎ НІ КАЎ

Свіс туль ка вы кон вае шмат 
ка рыс ных функ цый: ка лі 
іг ра еш на ёй, раз ві ва юц ца 
лёг кія, па ляп ша ец ца 
дроб ная ма то ры ка 
паль цаў. Гэ та і пер шая 
му зыч ная аду ка цыя.

Гар та ю чы раз-по раз вы дат ны эн цык-
ла пе дыч ны да вед нік «Бе ла рус кі Са юз 
мас та коў», зрэдзь ча су спы ня ю ся на ар-
ты ку ле, пры све ча ным Іса ку Во сі па ві чу 
Міль чы ну (1894—1943). Уся го дзе вяць 
рад коў... Да зво лю са бе пра цы та ваць іх: 
«... ву чыў ся ў шко ле ма ля ван ня Я. Кру ге-
ра ў Бер лі не (1911—1914). Член Усе бе ла-
рус ка га Аб' яд нан ня мас та коў — пер шай 
ар га ні за цыі мас та коў Бе ла ру сі (1927—
1928), член Рэ ва лю цый най аса цы я цыі 
мас та коў Бе ла ру сі (1928—1931). Пра ца-
ваў у кніж най гра фі цы. Ся род тво раў: іл. 
да кні гі Шо ла ма-Алей хе ма «Ся рэб ра ны». 
За гі нуў у фа шысц кім ге та».

І неш та ж, ней кая струн ка па мя ці чап ля ла, 
пры му ша ла спы няц ца, пе ра чыт ваць гэ тыя рад-
кі, угля дац ца ў зды мак Іса а ка Міль чы на. І ўсё 
ж та кі раз гад ка прый шла: ус пом ні ла ся дзя цін-
ства, ціт ры роз ных мульт філь маў. Так, і там — 
Міль чын!.. Але ж якая су вязь? Мульт філь мы, 
ві да воч на, пас ля ва ен ныя.

Па чаў ці ка віц ца больш дэ та лё ва. Па іні цы я-
лах атрым лі ва ец ца, што да муль ці каў мае да-
чы нен не ін шы Міль чын. Вы свят ля ец ца: Леў Іса-
ка віч Міль чын — пэў на ж, сын... Тым больш што 
мес цам на ра джэн ня мас та ка-муль ты плі ка та ра 
па зна ча ны Мінск. Вя до ма, што Леў Міль чын 
па кі нуў Бе ла русь пе рад вай ною... А ўжо ў пас-
ля ва ен ныя га ды як мас так (а ча сам яшчэ і як рэ-
жы сёр) ства раў вя до мыя і сён ня мульт філь мы. 
Ся род іх — « Ка нёк-Гар бу нок» (ко пію яго сла-
ву ты Уолт Дыс ней ку піў у «Са юз мульт філь ма», 
каб ву чыць мас та коў і рэ жы сё раў аме ры кан скіх 
муль ці каў), «Ба бу лін па ра сон», «Свет ля чок», 
«Ма ша бо лей не гуль тай ка», «Ма ша і ча роў нае 
ва рэн не», «Як Ма ша з па душ кай па сва ры лі ся», 
цыкл «Апа вя дан ні ста ро га ма ра ка»...

Па спра ба ваў ад шу каць ней кія сля ды Міль чы на-
сы на. Па зва ніў у Маск ву на ко ліш ні «Са юз мульт-
фільм». Там ад ка за лі на трэ ці ці чац вёр ты зва рот: 
«Ён даў но па мёр...» І кі ну лі труб ку. Шу ка ю чы сла-
ву тых зем ля коў не толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў све це, 
да па доб на га стаў лен ня, да та го, што і на дзя ся так 
ліс тоў не ад каз ва юць, я ўжо пры звы ча іў ся. Хоць 
мі рыц ца з гэ тым не ма гу і ча сам па доў гу гру ка ю ся 
ў за чы не ныя дзве ры... За мест не ка лі ўсе ма гут-
най кар па ра цыі «Са юз мульт фільм», сла ву якой 
ства ра лі і ра бо ты Міль чы на, звяр нуў ся да Ле а ні да 
Аро на ві ча Шварц ма на. Ака дэ мік «НІ КІ», яр кая, 
шмат гран ная асо ба, ён так са ма ўсё жыц цё ад даў 
муль ты плі ка цыі. Гэ та ён, Шварц ман, наш зям ляк 
(на ра дзіў ся ў Мін ску), пры ду маў, на ма ля ваў Ча бу-
раш ку та кім, якім мы ве да ем, уяў ля ем ка зач на га 
ге роя Эду ар да Ус пен ска га. Пра Шварц ма на я пі-
саў не каль кі ра зоў для са мых роз ных вы дан няў 
Бе ла ру сі. З Ле а ні дам Аро на ві чам мы ліс та ва лі ся, 
пе ра звонь ва лі ся. Ча ла век ён вы ключ на ад каз ны і 
аба вяз ко вы. Па ці ка віў ся ў яго і пра Міль чы на. Пра 
гэ та га мас та ка мы не як ра ней не гу та ры лі...

А да лей — як у каз цы!.. Па слу хай це, што 
рас ка заў вя до мы ра сій скі мас так:

— Дык гэ та ж ся бар май го дзя цін ства!..
— ???!..

— І ён, як і я, — мін ча нін... Я на ра дзіў ся 30 
жніў ня 1920 го да. Лё ва — 18 жніў ня. Абод ва пай-
шлі ў «ну лёў ку» ў 1927 го дзе. У ад ну шко лу — мін-
скую шко лу ну мар 5... Абод ва з са ма га ма лен ства 
ма ля ва лі. Але так, як ма ля ваў Лё ва, ні хто з нас, 
на ша га акру жэн ня не ма ля ваў. Ён за бы ваў ся на 
ўсё на све це, ма ля ваў на ўро ках. Яго ма люн кі — 
гэ та шмат фі гур ныя кам па зі цыі: ры цар скія баі, 
мар скія біт вы, гран ды ёз ныя бу доў лі да моў і за во-
даў... Нас, яго ад на клас ні каў, здзіў ля ла фан та зія 
Лё вы, хут касць, з якой ён ма ля ваў...

Ра зам Шварц ман і Міль чын пай шлі і ў мас-
тац кую сту дыю. Вы кла даў у бу ду чых муль ты-
плі ка та раў Ва лян цін Вік та ра віч Вол каў. Гэ та 
ўжо бы ло, пэў на, пас ля 1929 го да. Бо вя до ма, 
што да 1929-га Вол каў пра ца ваў у Ві цеб скім 
мас тац кім тэх ні ку ме.

Без умоў на, шко ла та ко га вя лі ка га мас та ка 
паў плы ва ла на фар мі ра ван не та лен ту пад лет-
каў. Ва лян цін Вік та ра віч за ах воч ваў юных мас-
та коў да шмат жан ра вай пра цы. І ка лі на ды шоў 
час вы ба ру пра фе сіі, су мнен няў у тым, якую 
жыц цё вую сця жы ну вы браць, не бы ло. Абод-
ва — Леў і Ле а нід — вы пра ві лі ся ў Ле нін град, 
каб па сту паць у Ака дэ мію мас тац тваў. Але лёс 
рас па ра дзіў ся так, што не па сту пі лі.

— Я пай шоў ву чыц ца ў шко лу пры ака дэ міі 
— рас каз вае Ле а нід Аро на віч, — а Лё ва па ехаў 
у Маск ву і па сту піў на мас тац кі фа куль тэт Усе са-
юз на га дзяр жаў на га ін сты ту та кі не ма та гра фіі. У 
1943 го дзе ён бліс ку ча аба ра ніў дып лом на тэ му 
«Ціль Уленш пі гель». Ад на з пер шых прац Міль-
чы на ў кі не ма та гра фіі — «На шэс це»...

Мас та ком-па ста ноў шчы кам на «На шэс це» 
юна га Льва Міль чы на за пра сіў Аб рам Мац ве е віч 
Ро ам. Маг чы ма, спра ца ва ла і па чуц цё зям ляц-
кас ці. Ро ам — з Віль ні, доб ра ве даў Бе ла русь. У 
свой час пра ца ваў вы клад чы кам ва Усе са юз ным 
дзяр жаў ным ін сты ту це кі не ма та гра фіі. Пер шы 
свой фільм Аб рам Мац ве е віч зра біў яшчэ ў 1924 
го дзе... За «На шэс це» Ро ам атры маў Ста лін скую 
прэ мію. А Льва Міль чы на прос та за ўва жы лі. І ўжо 
праз год наш зям ляк ро біць «Ка нёк-Гар бу нок» 
з «баць кам са вец кай муль ты плі ка цыі» рэ жы сё-
рам Іва нам Пят ро ві чам Іва но вым-Ва но. Да гэ та га 
тво ра бу дзе яшчэ і вяр тан не — у 1975 го дзе. Але 
і тая, 1945 го да, вер сія вы клі ка ла вя лі кую ці ка-
васць у гле да чоў, у ка лег па пра цы. Амаль праз 
40 га доў пас ля вай ны Міль чын і ўжо 84-га до вы 
яго на стаў нік зра бі лі яшчэ адзін до сыць ці ка вы 
мульт фільм — «Каз ку пра ца ра Са лта на».

— Лё ва, — ус па мі нае да лей Шварц ман, 
— быў яшчэ і вы клад чы кам у мя не — ва Усе-
са юз ным ін сты ту це кі не ма та гра фіі. Вы кла даў 
ка ры ка ту ру і шарж. Та ды я і да ве даў ся, што 
баць ка, ма ці і сяст рыч ка Лё вы за гі ну лі ў ге та. 
А да вай ны жы лі яны на Шы ро кай ву лі цы на бе-
ра зе Свіс ла чы, як раз на су праць тэ ат ра опе ры і 
ба ле та. Баць ка Лё вы — мас так...

Та кая вось раз гад ка, та кія вось су вя зі па між 
Міль чы ны мі. Леў Іса ка віч так са ма ўжо пай шоў з 
жыц ця — у 1987 го дзе. А мульт філь мы, зроб ле ныя 
ім, па-ра ней ша му ра ду юць юна га гле да ча і ў Ра сіі, 
і ў Бе ла ру сі, і ў ін шых кра і нах на пост са вец кай пра-
сто ры, а мо і не толь кі на пост са вец кай...

Кас тусь ХА ДЫ КА.

«КА НЁК-ГАР БУ НОК» 
І ІН ШЫЯ МУЛЬТ ФІЛЬ МЫ ЛЬВА МІЛЬ ЧЫ НА

На ра бо тах на ша га су ро дзі ча сла ву ты Уо лт Дзіс ней 
ву чыў ся ства раць аме ры кан скую ані ма цыю

Гаст ра на міч ны дзень 
шлях ці ца-літ ві на

У апош нія дні снеж ня ўра чыс та пад пі са ны ў 
друк пер шы том фак сі міль на га вы дан ня поў-
на га збо ру кніг Фран цыс ка Ска ры ны. Ця гам 
блі жэй шых не каль кіх га доў свет па ба чаць 
і ін шыя пра цы на ша га пер ша дру ка ра і пер-
ша вы даў ца.

Пла ну ец ца вы пус ціць фак сі міль нае вы дан не 25 
кніг у 20 та мах, на дру ка ва ных Ска ры нам у Пра зе 
і Віль ні. У іх за ха ва юц ца струк ту ра, змест, асаб-
лі вас ці шрыф тоў і гра вю ры ары гі наль ных кніг, а 
так са ма бу дуць пе ра да дзе ны асаб лі вас ці, на бы тыя 
вы дан ня мі за іх 500-га до вае іс на ван не. Усе тэкс ты 
бу дуць су пра ва джац ца ка мен та ры я мі на ву коў цаў, 
пе ра кла да мі прад моў і пас ля слоў яў на бе ла рус кую, 
рус кую і анг лій скую мо вы.

Пер шы на мес нік мі ніст ра куль ту ры Ула дзі мір 
КА РА ЧЭЎ СКІ, які пры сут ні чаў на ўра чыс тас ці ў 
На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, ад зна чыў, што 
та кім чы нам ства ра ец ца элект рон ная біб лі я тэ ка 
вы дан няў пер ша дру ка ра:

— Гэ ты пра ект ува хо дзіць у дзяр жаў ную пра-
гра му «Куль ту ра Бе ла ру сі» на 2011—2015 га ды і 
пра ду гледж вае атры ман не па аб ме не або на быц цё 
элект рон ных ко пій усіх вя до мых вы дан няў і ру ка піс-
ных спі саў Фран цыс ка Ска ры ны, якія зна хо дзяц ца 
ў схо ві шчах роз ных кра ін. У фон дах На цы я наль най 
біб лі я тэ кі ёсць толь кі 10 ары гі наль ных пра жскіх вы-
дан няў Біб ліі на ша га кні га вы даў ца. Уво гу ле ў све це 
на сён ня вы яў ле на ка ля 360 дру ка ва ных асоб ні каў 
вы дан няў Ска ры ны. Яны за хоў ва юц ца ў біб лі я тэ ках 
і му зе ях Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Літ вы, Поль шчы, 
Сла ве ніі, Ра сіі і Укра і ны.

Ад мет на, што Фран цыск Ска ры на быў пер ша-
дру ка ром не толь кі для бе ла ру саў, але і для ўсіх 
ус ход ніх сла вян. Боль шасць тых, хто па чы наў кні-
га вы дан не пас ля яго, спа сы ла лі ся на во пыт па пя-
рэд ні ка. Док тар гіс та рыч ных на вук Ры гор ГА-
ЛЕН ЧАН КА за ўва жыў:

— На ша кні га дру ка ван не з'я ві ла ся пры клад на 
на 50 га доў ра ней, чым у Мас коў скім княст ве, ма-
юц ца звест кі, што не за доў га да гэ та га Ска ры на 
на вед ваў ра сій скую ста лі цу. Ва Укра і не ўлас ныя 
кні гі з'я ві лі ся яшчэ паз ней. Пры чы ну гэ та га мож на 
ўба чыць у тым, што ўзро вень раз віц ця бе ла рус кіх 
зем ляў у скла дзе Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га быў 
да во лі вы со кім. XVІ ста год дзе, па раў ноў ва ю чы 
з ан тыч нас цю, пісь мен ні кі на зы ва юць «за ла тым 
ве кам», ад ным з пер шых ак тыў ных дзея чаў яго 
быў Фран цыск Ска ры на. За ім іш лі Сы мон Буд ны, 
які спа сы лаў ся і цы та ваў пе ра кла ды па пя рэд ні-
ка, Ва сіль Ця пін скі так са ма быў доб ра зна ё мы 
з яго пра ца мі. Ска ры ну мож на лі чыць пер шым 
рэ не сан сным дзея чам на Бе ла ру сі та му, што ён, 
свец кая асо ба, ад ра зу ўзяў ся за са мае сур' ёз нае 
і свя тое вы дан не — кніг Біб ліі. Ён за клаў па ча так 
біб лей скай пе ра ем нас ці, так са ма апя рэ дзіў шы 
су сед нія кра і ны. Ска ры на ўспры ма ец ца на мі і як 
дэ ма крат, бо кні гі Пі сан ня зра біў да ступ ны мі ўсім 
са слоў ям.

Трэ ба да даць, што ў 2017 го дзе дзя ку ю чы Ска-
ры ну ў Бе ла ру сі бу дзе ад зна чац ца 500-год дзе ай-
чын на га кні га дру ка ван ня.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

150-ю га да ві ну паў стан ня 
Кас ту ся Ка лі ноў ска га бе ла-
ру сы ўша ноў ва лі ця гам уся го 
2013 го да. Ме ра пры ем ствы, 
кан фе рэн цыі і прэ зен та цыі 
кніг, пры све ча ныя гэ та му 
слаў на му юбі лею, прай шлі ў 
Бе ла ру сі, Літ ве, Поль шчы.

Ідэі, сло вы паў стан цаў лу на лі 
сё ле та ў па вет ры ды на тхня лі на 
год ныя ўчын кі. Та му аб са лют на 
ла гіч на, што ся род бе ла ру саў на-
ра дзі ла ся гра мад ская іні цы я ты-
ва ўша на ваць па мяць ка сі яне раў, 
уста ля ваў шы пом нік. Так, у вёс-
цы Сла бод ка Аст ра вец ка га ра ё на 
паў стаў гра ніт ны ма ну мент у вы-
гля дзе мя ча, ува ткну та га ў зям лю. 
Пом нік, пры све ча ны паў стан цам 
1863 го да, зроб ле ны вы ключ на на 
пры ват ныя срод кі.

— У гэ тай ра бо ты шмат пра чы-
тан няў, — пра ка мен та ваў скульп-
тур ную вы яву яе аў тар Ігар За-
сі мо віч. — У пер шую чар гу гэ та 

ўша на ван не па мя ці тых, хто за гі-
нуў у паў стан ні. Тым больш што 
спрад ве ку свой меч ва я ры вы ка-
рыс тоў ва лі яшчэ і як крыж: на яго 

хрыс ці лі ся, ім пра во дзі лі за гі ну-
лых у апош ні шлях. Па-дру гое, гэ-
та бяз мер ная ўдзяч насць на шчад-
каў за ад ва гу, з якой на шы прод кі 
з ко са мі ў ру ках іш лі на цар скія 
гар ма ты. Два кры жы (ка та ліц кі і 
пра ва слаў ны) на дзярж аль не мя-
ча ма юць агуль ную пе ра кла дзі ну: 
сім вал адзін ства хрыс ці ян кра і ны, 
якія заў сё ды ра зам — пля чо да 
пля ча — зма га лі ся за яе сва бо-
ду. А над піс на ля зе мя ча: «Ка го 
лю біш? — Бе ла русь! — То ўза ем-
на...» — гэ та па роль, якім ка сі я не-
ры аб мень ва лі ся па між са бой.

Меч на па гор ку стаў маўк лі-
вым на па мі нам на шчад кам пра 
ўсіх, хто за гі нуў за Ра дзі му. Ця-
пер ідзе пра ца па ства рэн ні інф-
ра струк ту ры, і ўжо праз не ка то ры 
час вёс ка Сла бод ка бу дзе ві таць 
як за меж ных ту рыс таў, так і бе-
ла ру саў на гэ тым зна ка вым для 
кож на га з нас мес цы.

�

Ба гац це бы вае не ма тэ ры яль ным — 
за свед ча на экс пер та мі СЭТ

Вы ста ваВы ста ва  �� ДА ПА МО ГА АД ЗБА ВІ ЦЕ ЛЯ

Акарыны.
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