
Загадка Вінцэнта

Эсэ

«Калісь глядзеў на сонца я…»

Максім Багдановіч «Добрай раніцы, дня або вечара!
Калі Вы не памыліліся нумарам і Вам ёсьць што сказаць,

дык пасьля доўгага сігналу мецьмеце адну мінуту! Мы Вам
абавязкова ператэлефануем. Дзякуй!»

Менавіта так адгукаецца, калі Ты помніш, хатні
аўтаадказчык у Вінцэся. Ня ведаю, Браце, у які час
чытацьмеш гэтыя радкі, але спадзяюся дый ведаю, што
абмежаваньня па часе на гэта няма. Але і сам Ты прасіў
пісаць пра ўсё падрабязьней.

Дык вось, акурат на каталіцкія Каляды быў я на юбілеі.
Здаецца, ужо казаў, што ня надта шаную «дацкія»
мерапрыемствы, але звыкаюся (або звыкся ўжо) прымаць іх
як дадзенасьць. Гэтым разам сьвяткаваньне праходзіла ў
Музычным тэатры, што называўся раней Тэатрам музычнай
камедыі. Але настрой меў ня дужа вясёлы. Можа, праз тое,
што апошнім разам быў у гэтым будынку (зноў жа на
юбілеі!) на Каласавінах і выходзіў не ў гуморы.

Тады сьвята ўяўляла з сябе практычна бенефіс міністра
культуры Гулякі (пашанцавала ж міністэрству — ці
міністру? — з такім прозьвішчам!) складаўся з даклада і
«раздачы сланоў» фактычна ягоным жа падначаленым —
чыноўнікам ад культуры. Былі, праўда, яшчэ два-тры
выступоўцы, але ўсё ж не тыя асобы, якія маглі б як сьлед
ушанаваць песьняра. Ну, а са сьвежасьпечанай інсцэніроўкі
віцебскага тэатра імя Якуба Коласа паводле твораў класіка
ўвогуле сышоў — настолькі яна аказалася няўдалаю.
Парадавала ж тое, што пабачыў у глядзельнай зале і ў фае
некалькі мілых майму сэрцу людзей, з задавальненьнем
перамовіўся зь імі.

Некалькі прыемных сустрэч надарылася і на



саракагоддзі навучальнай установы, якая пасьпела зьмяніць
некалькі назоваў і завецца цяпер нуднавата-доўга і
няўклюдна — Беларускі рэспубліканскі вучэбны комплекс
гімназія-каледж мастацтваў. Але большасьць выпускнікоў і
цяперашніх вучняў Каледжа, сярод якіх і мая Хрысьціна,
завуць яе па-ранейшаму каротка дый выразна — Парнат.
Чаму так, ніхто зь іх, можа, і не возьмецца патлумачыць
напэўна. Нават Алесь Пушкін, які зрабіў выдатную
размалёўку ў фае перад тамтэйшаю канцэртнай залаю. Мне
дык чуюцца ў гэтай назве як мінімум два складнікі —
Парнас дый інтэрнат.

Выхоўваюць у Каледжы і музыкаў, але хораша
гутарылася найперш з былымі парнатаўцамі-мастакамі —
Феліксам Янушкевічам, Косьцям Шаранговічам, зь
цяперашняй выкладчыцай — Галінай Хінка-Янушкевіч, а
таксама з Рыгорам Сітніцам, які спалучае ў сваёй асобе
выпускніка і выкладчыка. Перастрэў і Генадзя Хлобыстава,
які мае ў Каледжы гучную афіцыйную пасаду кіраўніка
ДзЮТА — Дзіцяча-юнацкай творчай акадэміі. Займаецца ён
пераважна мастацкімі праектамі, прэзентацыямі, выставамі,
а таксама Public Relations, сувязямі, як кажуць, з
грамадскасьцю. Разгаварыліся — у тым ліку і пра нядаўняе
ўшанаваньне Леанарда да Вінчы. Чамусь расшчодрыўся
Генадзь і спрэзентаваў мне дзьве паштоўкі з рэдкімі ў
тыражаваньні малюнкамі Леанарда, анатамічнымі штудыямі
чалавечага цела. Рэдкія яны таму, што захоўваюцца ў
каралеўскай калекцыі Лізаветы ІІ у Віндзоры, а манархіня
дужа неахвотна публікуе і распаўсюджвае свае рарытэты.

Ведаеш, Браце, даўно ўжо заўважыў, як моцна
ўражваюць тыя творы, на якія вока не «замыленае». Як
правіла, гэта рэчы з замежных музейных экспазіцый, а
таксама рэпрадукцыі з палотнаў, малюнкаў, іншых твораў з
невялікіх музеяў, з прыватных калекцый або якія нанова
знойдзеныя ці адкрытыя. Згадваю, што на той час, калі я
паступіў у Менскую мастацкую вучэльню, азнаёміцца з
шэдэўрамі сусьветнага мастацтва можна было толькі ў



савецкіх музеях, найперш у Маскве і Піцеры (тагачасным
Ленінградзе), а таксама ў бібліятэках. Добра, што
бібліятэчныя фонды ў вучэльні былі нябедныя, бо патрапіць
у рэспубліканскую Ленінскую (цяпер Нацыянальную)
бібліятэку зь ліку студэнтаў маглі толькі старшакурсьнікі з
ВНУ. Ну, а пра замежныя музеі можна было адно толькі
марыць: выязджалі за кардон партфункцыянеры,
дыпламаты, зрэдку прафсаюзныя дзеячы і журналісты, а
таксама... Спартоўцаў, маракоў гандлёвага флоту дый тых,
хто праходзіў вайсковую службу на тэрыторыі так званых
сацыялістычных краін, можна не лічыць — музейныя залы,
трэба думаць, іх вабілі мала.

Альбом па мастацтву можна было «дастаць» (тым часам
не набывалі, а «даставалі» амаль што ўсё!) у кнігарні.
Сьпецыялізаванай у Менску была кнігарня «Дружба», якая
мясьцілася тады на Ленінскім прасьпекце непадалёк ад
перакрыжаваньня з вуліцаю Казлова. Мой першы ў
мастацкай вучэльні выкладчык жывапісу і кампазіцыі Юры
Міхайлавіч Выхадцаў лаяўся і страшэнна абураўся той
завядзёнцы — каб набыць альбом, выдадзены хаця б у
Вугоршчыне ці Чэхаславакіі, трэба было мець знаёмства з
гандляркаю і нават ёй пераплочваць удвая, хаця кнігі па
мастацтву аніколі не былі таннымі.

Сёньня можна купіць калі не ўсё, дык вельмі многае. А
Хлобыставу ўдаецца здабываць шыкоўныя альбомы і ў
якасьці ахвяраваньняў Каледжу ад розных фондаў ды
замежных дыпламатаў, акрэдытаваных у Менску.
Сьпісваецца ён з Каралеўскай бібліятэкаю ў Лондане, з
амерыканскай Вайсковай акадэміяй у форце Вест-Пойнт,
які, дарэчы, пабудаваў наш зямляк Тадэвуш Касьцюшка.
Удалося яму, як высьветлілася падчас гаворкі, завязаць
кантакты і з нашчадкамі аднаго з найславуцейшых мастакоў
сьвету Вінцэнта Ван Гога, дазнацца пра ўрачыстасьці, якія
пройдуць сёлета з нагоды 150-гадовага юбілею мастака як на
ягонай радзіме, так і па ўсім сьвеце.

Вось табе і маеш — зноў урачыстасьці, зноў юбілей! Калі



памятаеш, я неяк быў наракаў на юбілеі дый даты, пісаў
Табе, што недалюбліваю іх. А цяпер яны, нібыта знарок,
пачынаюць перасьледваць мяне. Ці заўважаў, што гэтак
бывае?

У мяне, да прыкладу, аднаго разу гэта вельмі выразна
высьвецілася. Калі вучыўся на філфаку, дык на адным з
агульных сходаў курса, дзе разглядаліся розныя пытаньні,
досыць горача выступіў супраць спазьненьняў на першую
гадзіну лекцый. Уяўляеш, чытае шаноўны прафесар Алег
Антонавіч Лойка лекцыю па літаратуры, сягае ў сваіх
развагах ад Гільгамеша да скарынаўскай Бібліі, а потым
ажно да сучаснасьці, а тым часам то адна, то другая дзявуля
з’яўляюцца ў дзьвярах, перапыняюць яго сваімі
выбачэньнямі і просьбамі дазволіць прысутнічаць на
занятках?! Ну і, натуральна, наступнае раніцы, паводле
закону подласьці, або як пакараньне за ганарыстасьць,
спазьняюся сам і мушу прайсьці на сваё мейсца пад
зласьлівы шэпт і асуджальныя позіркі тых самых дзявуль!

Але вярнуся да вангогаўскага юбілею. Здаецца, на
першы погляд, ну, якая нам, беларусам, да яго справа?! Але,
калі задумацца, дык у жыцьці шмат што перанітавана часам
амаль незаўважнай, а часам і вельмі нечаканай повязьзю. І
доказаў гэтаму можна знайсьці процьму. Варта толькі
напружыць памяць, не паленавацца пагартаць старыя
запісы, зазірнуць на кніжныя паліцы…

Калі я сказаў, што мог бы напісаць разгорнутае эсэ пра
Ван Гога, дык адзін знаёмы літаратар зьдзіўлена ўскінуў
бровы: «А як ты прывяжаш яго да Беларусі?!»

У нашых музеях, і праўда, няма аніводнага палатна або
хаця б малюнка вялікага галандца, а ў важкім пяцітомніку
«Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі» няма
артыкула пра Ван Гога. Затое ў 18-томнай «Беларускай
энцыклапедыі» абазначыўся прагрэс — зьмешчаны тры
чорнабелыя рэпрадукцыі з палотнаў, з’явіўся артыкул, але,
на вялікі жаль, ананімны і з прыкрымі недакладнасьцямі.
Пакіну без каментарыяў факталагічныя памылкі. Але вось з



такімі словамі, як «… маляваў партрэты і пранізаныя
стрыманым жыцьцялюбствам пейзажы», аніяк не магу
пагадзіцца. Якая стрыманасьць?! Ці не галоўнай
адметнасьцю вангогаўскай творчасьці з’яўляецца якраз
лішак — лішак у націску і нярвовасьці, у сіле і выразнасьці!

Аксіёмаю, на маю думку, ёсьць сцьверджаньне, што
спадчына вялікага галандца належыць усяму сьвету, а
значыць, і нам, беларусам, гэтаксама. Таму калегава
пытаньне выдавала мне на правінцыялізм, на
местачковасьць, на пачуваньне еўрапейцам другога гатунку.
У адказ прывёў я некалькі пераканаўчых, на мой погляд,
аргументаў, хаця аднаго таго факта, што пра галандскага і
французскага мастака пішацца па-беларуску, лічу, хапіла б,
каб абвергнуць любыя сумневы.

Пагадзіся, хіба не аргумент, што ў апошнія гады адно з
беларускіх выдавецтваў выпусьціла ў сьвет у сваёй серыі
«Майстры культуры» салідны том выдатнай прозы творцы
— славутыя «Лісты да брата». Павер, я не памыліўся, бо
менавіта так ацэньваю эпісталярную спадчыну мастака. І ў
гэтай ацэнцы я не самотны. Ведаю напэўна, што вельмі
высока ацэньваў пісьменьніцкі геній мастака такі выдатны
майстра прозы, як Вячаслаў Адамчык, якому я шмат чым
абавязаны. Ён нават сваю аўтабіяграфію распачынаў
словамі: «Калі б я меў балюча шчыры талент Ван Гога, я б
намаляваў сваю вёску не ў жоўта-сініх, а ў шарых танах». І
праўда, «Лісты… » — гэта тая кніга, па якой можна і трэба
вучыцца жыць, пісаць, маляваць і любіць братоў. (Заўважу
тут, што, на жаль, сёньня нават само сьвятое слова «брат»
набыло крымінальнае адценьне, у пэўнай ступені дзякуючы
недарэчным фільмам з Сяргеем Бадровым-малодшым. А
колісь гэтым словам дражнілі беларусаў за тое, што ў
размове часта скарыстоўвалі зварот «брат», «братка».) І
нездарма ж «Белфакс» грымнуў, праўда, па-заходняму не
пазначыўшы на тытуле год выданьня, грунтоўным
ліцэнзійным альбомам Герхарда Грутроя «Ван Гог. Творчы
шлях мастака»? Хіба не сьведчыць гэта, што беларусам



больш чым цікавая спадчына вялікага галандца, вялікага
французскага мастака?

Не дзівіся, у апошняй дэфініцыі няма аніякай
супярэчнасьці. Так, Ван Гог — галандзец паводле
нацыянальнасьці і месца нараджэньня. І гэта мяне цешыць,
бо Каралеўства Нідэрландаў, якое неафіцыйна часта
называюць Галандыя, гэтаксама як і нашая Беларусь, —
адносна невялікая і досыць паўночная еўрапейская краіна.
Але Вінцэнт Ван Гог для мяне найперш французскі мастак.
Несумненна, што менавіта Парыж у апошняй чвэрці
дзевятнаццатага стагоддзя быў сусьветнай сталіцай
выяўленчага мастацтва, несумненна, што менавіта ён зрабіў
з галандскага паўдылетанта мастака з вялікай літары,
сфарміраваў адметнага творцу. Несумненна, што ў тыгелі
паўднёвага Арля загартаваўся талент мэтра жывапісу,
менавіта на французскай зямлі і пад французскім небам
былі створаныя найбольш значныя творы, палотны, што
занялі сваю нішу ў гісторыі сусьветнага мастацтва і
культуры.

Яшчэ з гадоў навучаньня ў мастацкай вучэльні пачэснае
месца паміж кніг па выяўленчаму мастацтву маёй асабістай
бібліятэкі займае досыць сьціплы альбом «Van Gogh» з серыі
«Masters of World Painting» на той час ленінградскага
выдавецтва «Аўрора». Сьціплы найперш таму, што ў
Эрмітажы і ў Музеі выяўленчага мастацтва імя Пушкіна
захоўваюцца ўсяго толькі дзесяць твораў мастака — адзін
малюнак і дзевяць палотнаў. Нават публікацыя ў ім
фрагментаў палотнаў не надта адратоўвае ў сэнсе аб’ёму. З
другога боку, можна сказаць, што захоўваюцца ў Расіі ажно
дзесяць твораў. Ажно дзесяць таму, што ўсе яны належаць да
позьняга, а значыць сталага, самага плённага перыяду ў
творчасьці жывапісца.

Але нават на той час зьвярнула на сябе маю ўвагу такая
акалічнасьць — загалоўныя, англамоўныя тэксты ў тым
альбоме куды больш поўныя і дакладныя ў параўнаньні з
рускамоўнымі. Што гэта — элементарная непавага да



суайчыньнікаў? Маўляў, куды ж яны падзенуцца з падлодкі
(чытай — не пераскочаць жа праз так званую «жалезную
заслону»?)?! Або, маўляў, абыйдуцца і гэтым, хай скажуць
дзякуй і за тое, што атрымоўваюць? Гэта нагадала мне
колішнюю сітуацыю з савецкімі аўтамабілямі «Жыгулі». Не
мае значэньня, што большасьць мадэляў «спірацілі» ў
італьянцаў, не мае значэньня, што якасьць і надзейнасьць іх
не вытрымлівалі аніякай крытыкі. Усё роўна, калі хочаш
мець уласнае аўто, дык шукай той самы блат або сваяка-
ветэрана, які адстояў у чарзе не адзін год і гатовы саступіць
табе гэты «цуд тэхнікі». На Захадзе ўсё наадварот. Скажам, у
Нямеччыне найлепшая якасьць прызначаецца сабе, свайму
ўнутранаму спажывецкаму рынку. Другі гатунак
прызначаецца краінам аб’яднанай Еўропы. А трэці
сыходзіць адпаведна ў краіны трэцяга сьвету…

Дарэчы, ці ведаеш ты, як частка «Жыгулёў»
паператваралася ў «Лады»? Гэта ж ледзь не анекдатычны
выпадак! Паспрабавалі былі тальяцінскія
аўтамабілебудаўнікі выйсьці на еўрапейскі рынак гандлю
аўтамабілямі, але ж які француз або італьянец набудзе
легкавік маркі, якая гучыць амаль гэтак жа, як «жыгала» —
мужчына, які жыве за кошт палюбоўніцы?! Давялося не
толькі падвышаць якасьць зборкі экспартных паасобнікаў,
але і прыдумляць новы брэнд.

Але вярнуся да альбома. Мяркуй і сам пра адвольнасьць
перакладаў хаця б па некаторых назвах твораў Ван Гога.

Малюнак з франка-ангельскай назваю «La Mousmé
sitting in an arm-chair» («Мусьме, якая сядзіць у крэсьле»)
атрымаў па-руску лапідарнае найменьне «Мусме». (Дарэчы,
прызнаюся, што намерваюся зрабіць своеасаблівую
мастацкую парафразу і намаляваць дачку Хрысьціну ў
выглядзе Мусьме, бо зьнешняе падабенства ў іх відавочнае, а
я люблю розныя мастакоўскія гульні.) «Seascape at Saintes-
Maries» — літаральна гэтая чыстая марына завецца ў
перакладзе «Рыбацкія лодкі ў Сен-Мары». А ў рускамоўным
варыянце яна чамусьці атрымала непісьменны назоў «Море



в Сент-Мари».
«Memory of the garden at Etten» («Успамін пра Этанскі

сад»). Чамусьці ягоны рускі варыянт або адпаведнік гучыць
як «Арльские дамы»!

«The red vineyard: Montmajour» («Чырвоны вінаграднік:
Монмажур») — «Красные виноградники в Арле»! Хаця ў
ангельскім варыянце Арлем і не пахне, а Монмажур — гэта
абацтва ў навакольлях горада!

«Portrait of doctor Felix Rey» — «Портрет доктора Рея».
Хопіць з французішкі адно толькі прозьвішча, замнога
гонару падаваць яшчэ і імя?!

«Bushes» — «Куст». Вынікае, што еўрапейцам і ўсім
англамоўным Ван Гог напісаў кусты бэзу, а рускамоўным
еўразійцам ці азіёпцам — адзін (!) куст?!

«The prison court-yard» («Турэмны двор») — «Прогулка
заключенных». Мабыць, ёсьць нейкая злавесная
заканамернасьць у тым, што адно з самых змрочных
палотнаў мастака захоўваецца ў краіне крыміналу, зон і
астрогаў.

«Cottages with thatched roofs» («Хаціны з саламянымі
дахамі») чамусьці зрабіліся проста «Хижинами»!

Зразумела, што палотны часам маюць варыянты назваў,
але што папярэдняя, што наступная («Landscape with carriage
and train» — «Краявід з кібіткай і цягніком» — «Пейзаж в
Овере после дождя»!) — як кажуць, no comment! без
каментарыяў!

І ўсё ж, нягледзячы на тагачасныя ідэалагічныя штампы,
прыкрыя хібы ў рускамоўным тэксьце і жаданьне аўтаркі
ўступнага артыкула штучна драматызаваць лёс мастака,
альбом у зжаўцелай ад часу супервокладцы, набыты колісь
са стыпендыі, вельмі дарагі мне. А адзін з маіх даўніх,
студэнцкіх нацюрмортаў так і называецца — «Нацюрморт з
альбомам Ван Гога». І яшчэ адно. Альбом гэты нагадвае пра
тое, што на свае вочы бачыў у музейных залах
рэпрадуцыраваныя ў ім творы, і калі сустракаю
рэпрадукцыі з гэтых палотнаў у іншых выданьнях, дык



мімаволі прыязна пасьміхаюся, вітаю іх як даўніх знаёмцаў.
Тым самым часам набыў я і польскае выданьне

«Krajobraz z tęczą. Sylwetki artystów od Fidiasza do Picassa» —
«Краявід з вясёлкаю. Вобразы мастакоў ад Фідзія да Пікаса».
Як вынікае з назвы, пададзены ў тым альбоме шэраг
нарысаў Анны Клубуўны пра найславутых мастакоў сьвету.
Адным з іх стаўся матэрыял пра Ван Гога «Сейбіты і
жнеяры». Дзівіла, праўда, і тое, што асноўны акцэнт аўтарка
зрабіла на галандскім перыядзе творчасьці мастака.

Чорна-белыя рэпрадукцыі з жывапісных палотнаў
выклікалі ў тым альбоме пэўную непаразумеласьць. Затое
малюнкі былі здрукаваныя надзіва выразна: польскія
паліграфісты навучыліся на той час друкаваць
найскладанейшую фарбу — так званую глыбокую чорную.
Гэта значыць, што ў іх — як на плакатах, так і ў перыдычных
выданьнях, у кнігах, у выданьнях па мастацтву — чорны тон
уражваў, бо быў не больш-меньш насычаным шэрым, а
папраўдзе чорным. Чорным, нібыта касьмічныя чорныя
дзіркі!

Куды больш грунтоўным — у цьвёрдай вокладцы, на
дзьве сотні старонак шчытнай афсетнай паперы — ёсьць
важкі ва ўсіх сэнсах альбом чэшкі Мілаславы Неўманавай
«Vincent van Gogh. Kresby» («Вінцэнт Ван Гог. Малюнкі»),
выдадзены ў 1987 годзе ў Празе. Зразумела, што Ван Гог быў
перадусім жывапісцам, аднак малюнкі ягоныя — гэта і
акадэмічныя штудыі, і своеасаблівая справаздачнасьць у
лістах, і падрыхтоўчыя шкіцы, і варыяцыі на тэмы ягоных
палотнаў, і самакаштоўныя скончаныя творы. Графіка
мастака, можна сказаць, прадстаўлена вычарпальна: 27
малюнкаў разьмешчаны па аўтарскім тэксьце, а ў
выяўленчай частцы рэпрадуцыраваныя восем каляровых і
яшчэ шэсцьдзесят чорна-белых прац. Досыць поўнае
ўяўленьне можна скласьці, калі ўзяць пад увагу аналітычны
артыкул, а таксама грунтоўны навуковы апарат альбома.
Гартаю яго цяпер, і найболей уражваюць малюнкі «Тэадор
Ван Гог» — нясьмелы, а ў нечым і вучнёўскі, хоць і выкананы


