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У ідэйна-палітычным, маральным і 
эстэтычным выхаванні працоўных 
значная  роля належы ць самадзейнай 
выяўленчай творчасці. Нам вядома, 
што мастацтва наогул, і самадзейная 
творчасць у прыватнасці, садзейніча- 
юць фарміраванню адукаваных, гарма- 
нічна развітых людзей, узбагачаюць 
асобу, дапамагаю ць чалавеку больш 
паспяхова выконваць сацыяльную  ро
лю, а значы ць удасканальваць вытвор- 
часць, эканоміку, сацы яльны я адносі- 
ны, увесь лад ж ы ц ця  1.

Сучасны высокі ўзровень развіцця 
прамысловай вытворчасці,  рост матэ- 
рыяльнага дабрабыту і духоўнай куль
туры працоўных, павелічэнне вольнага 
часу ствараюць аб 'ектыўныя ўмовы 
для  рэалізацыі здольнасцей і талентаў 
кожнага савецкага чалавека.

В ялікая  ўвага, якую надае Камуні- 
стычная партыя духоўнаму развіццю 
савецкіх людзей, садзейнічае выяўлен- 
ню і развіццю народных талентаў. 
3 кожным годам усё большая коль-

касдь людзей далучаецца да актыўнаіі 
творчай дзейнасці. Сёння мастацкая  
творчасць працоўных набывае масавы 
характар. Гэта падкрэслівалася ў па- 
станове ЦК КПСС «Аб мерах па да- 
лейш аму развіццю самадзейнай мас- 
тацкай  творчасці». Там, у прыватнас- 
ці, гаворыцда пра тое, што «масавы 
ўдзел рабочых, калгаснікаў , інтэліген- 
цыі, студэнцкай, навучэнцкай і ар- 
мейскай моладзі ў мастацкай  творчас- 
ці з 'яўляедц а  характэрнай  рысай са- 
ды ялістычнага  ладу  ж ы ц ця , яркім 
праяўленнем духоўнага багацця са
вецкага народа»2.

Інтэнсіўнае развіццё самадзейнага 
выяўленчага мастацтва, якое дало ста- 
ноўчыя вынікі ва ўсіх ж анрах  — жы- 
вапісе, скульптуры, дэкаратыўна-пры- 
кладным мастацтве, на парадак дня 
паставіла і ш матлік ія  пытанні арга- 
н ізацыйнага  і метадычнага характару, 
вы значы ла сур 'ёзныя чыста творчыя 
праблемы. Час падказвае, што ўжо 
нельга цалкам карыстацца прынцыпа-

мі і метадамі кіраўніцтва самадзейнай 
творчасцю, якія  былі прымальныя ў 
50-ыя ці 60-ыя гады. Змяніл іся  машта- 
бы гэтага руху, больш разнастайныя 
зрабіліся яго формы.

Самадзейная выяўленчая  творчасць 
на сучасным этапе — не толькі эфек- 
тыўны сродак культурна-асветнай ра
боты сярод працоўных, яна ўсё больш 
упэўнена сцвярджае сябе з пазіцыі 
мастацтва. Між іншым, у н аш ы х апа- 
нентаў м ож а ўзнікнуць пытанне: а ці 
не прэтэндуе выяўленчая  самадзей- 
насць у сувязі з гэтым на статус пра- 
фесійнага мастацтва з адпаведнымі 
ф ункцы ям і і задачамі?  А д к аж а м  ад- 
р азу : не, не прэтэндуе, паколькі пры- 
значэнне і роля к о ж н ага  з іх адмет- 
ныя. Самадзейная творчасць — гэта 
перш за ўсё сацы якультурная  з'ява, 
крыніца духоўнага самаўзбагачэння, 
самаразвіцця савецкага чалавека, за- 
сваення ім прадметнага свету вобра- 
зам і выяўленчага мастацтва. Сама
дзейная творчасць — гэта адпачынак
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гірацоўных, іх вольны час, калі яны 
займаю цца ўлюбёнай справай, іх за- 
хапленне. А ўжо вынік творчасці — 
сфера мастацтва.

У чым ж а адметнасць выяўленчай 
самадзейнасці? Якім арсеналам выяў- 
ленчых сродкаў аперыруюць непрафе- 
сійныя жывапісцы, майстры аб’ёмнай 
пластыкі, калі ствараюць мастацкі 
вобраз? Гэтыя пытанні — толькі пэў- 
ная частка вялікай і ў значнай меры 
яшчэ не вырашанай канчаткова праб- 
лемы самадзейнай творчасці як  адной 
з састаўных частак  савецкай мастац- 
кай культуры.

На сучасным этапе самадзейная  вы- 
яўленчая  творчасць Беларусі ўяўляе 
сабою дзве сферы творчай дзейнасці: 
арганізаваную, дзе значная  частка ма- 
стакоў-аматараў аб’яднаны я ў студыі, 
гурткі, творчыя клубы, і форму сама- 
стойнай працы. Форму арганізаванай 
творчай дзейнасці характарызуе тое, 
што самадзейныя аўтары працуюць 
пад непасрэдным кіраўніцтвам прафе- 
сійных мастакоў, я к ія  накіроўваюць 
увесь вучэбна-творчы працэс. Другая 
частка аматараў  мастацтва набывае 
майстэрства ш ляхам  карпатлівай са- 
мастойнай працы. У сферы арганіза- 
ванай творчай дзейнасці большасць са- 
мадзейных аўтараў  набываюць, я к  пра- 
віла, пэўныя веды па малюнку, кампа- 
зіцыі, колеравай распрацоўцы. Іх тво- 
ры вылучае «прафесійнасць» выканан- 
ня, і частыя выпадкі, калі некаторыя 
мастакі, як ія  дасканала авалодалі вы- 
яўленчай граматай, набылі творчае 
майстэрства, з самадзейнасці перахо- 
дзяць у прафесійнае мастацтва. Але 
гэта хутчэй выпадкі, чым звычайная  
з ’ява. У асноўным ж а людзі, я к ія  зай 
маюцца самадзейнай творчасцю, не 
імкнуцца зрабіцца мастакам і ў пра- 
фесійным і сацыяльны м сэнсе і малю- 
юць, іграюць, спяваюць і г. д. «для ся- 
бе», «для сваёй душы».

Па выканаўчаму майстэрству, а так-

сама па ўзроўню мастацка-вобразнага 
ўспрымання матэрыяльнага  свету са
мадзейная творчасць, і ў прыватнасці 
жывапіс, графіка і скульптура, умоў- 
на падзяляю цца на два асноўныя на- 
прамкі — прафесійны і напрамак 
«прымітыву». Трэба адзначыць, што 
тэрмін «прымітыў», якім сёння кары- 
стаецца наша мастацтвазнаўства ў да- 
чыненні да самадзейнага мастацтва, 
не адпавядае сутнасці гэтай з 'явы  та- 
му, што ў ім мы прачытваем дваякі 
сэнс: з аднаго боку, гэта нешта неда- 
сканалае, прымітыўнае, з другога — 
своеасаблівае, спецыфічнае. Таму тэр- 
міналагічнае азначэнне ўспрымаецца 
не заўсёды правільна, і гэта іншы раз 
адмоўна адбіваецца на тым, я к  ставяц- 
ца арганізатары, спецыялісты-мастацт- 
вазнаўцы, крытыкі да гэтага напрам- 
ку самадзейнай творчасці. Нам здаец- 
ца, што больш канкрэтнымі былі б тэр- 
міны «інсітнае мастацтва», «сучасны 
народны жывапіс», «сучасная народ
ная  скульптура» і г. д. Для гэтага 
ёсць грунтоўныя падставы. Але па- 
куль што мы пакінем за сабой права 
карыстацца ранейшым тэрмінам, які 
ўсё ж  трывала ўвайшоў у мастацтва- 
знаўства.

Разгледзім, у чым ж а  асаблівасць 
мастацтва «прымітыву», дзе яго выто- 
кі і генетычныя сувязі з традыцыйным 
народным мастацтвам, ф альклорам? 
А ўтар не ставіць задачы  шматбакова і 
дэталёва даследаваць такую складаную 
з ’яву, я к  «прымітыў». У артыкуле раз- 
глядаю цца толькі некаторыя яго ас
пекты, што маюць непасрэднае дачы- 
ненне да сучаснай самадзейнай твор- 
часці.

У паняцце «прымітыў» уваходзяць 
розныя, часам супрацьлеглыя мастац- 
кія формы. «Прымітывам» мы назы 
ваем і аўтахтонны прымітыў, і з ’явы 
позняга мастацтва, свядома і праграм- 
на ары ентаваны я на яго выкарыстан- 
не, але зусім іншыя па сваёй структу

ры 3. Адзінства мастацка-вобразнай сі- 
стэмы выяўляецца не толькі ў адсут- 
насці прафесіяналізму ці ў яго неда- 
статковай выразнасці. Тут акумулюец- 
ца нешта большае — традыцыі і сувя- 
зі з мастацкай  культурай мінулага, з 
асобным тыпам мастацкага  ўсведам- 
лення, з народным светапоглядам і 
ўяўленнем эстэтычнага ідэалу ў кла- 
січным народным яго разуменні.

Н екаторыя прыкметы мастацтва 
«прымітыву» родняць яго з фалькло
рам, са стараж ытным, сярэдневяковым 
і класічным народным мастацтвам, з 
рускай парсунай (у жывапісе),  а так- 
сама з творчасцю народаў краін з «ня- 
правільным, адносна заходнееўрапей- 
скага ( м а с т а ц к а г а  — Р. Ш.), ты
пам разв іцця»4. Мастакі-«прымітыві- 
сты», як ія  ж ы л і і ж ывуць у роз
ных краінах  і на розных кантынентах 
і не ведаюць пра існаванне адзін ад
наго, м іж  тым дэманструюць падоб- 
ныя структуралаг ічны я  вобразныя сі- 
стэмы, выяўляю ць агульны я якасці, 
уласцівыя пэўнаму мастацкаму света- 
ўспрыманню, якое кананізавана зна- 
кава-сімвалічнымі схемамі. «У свядо- 
масці «наіўных» мастакоў,— піша В. Д. 
Б алдз іна ,— як  бы выяўляецца свайго 
роду «закадзіраванасць» вопыту шмат- 
л ік іх  папярэдніх пакаленняў.. .»5 Ад- 
сюль можна зрабіць вывад, што ў ас- 
нову мастацтва «прымітыву» закладзе- 
ны калекты ўны  характар  мастацкага 
мыслення, які фарміраваўся, адточваў- 
ся, набываў спецыфічныя формы воб- 
разна-стылістычнага адлюстравання 
на працягу доўгіх гадоў.

«Прымітыў», які займае сваё месца 
паміж  ф альклорам  і прафесійным мас
тацтвам, не з ’яўляецца  самастойным 
стылістычным напрам кам  у цэлым у 
мастацтве і або ф ункцы януе як фальк- 
лор, або арыентуецца на ўзор прафе- 
сійнага мастацтва. У гэтым выпадку 
цікавасць уяўляе  сувязь «прымітыву» 
з фальклорам.
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Імкненне да абагульнення вобразаў, 
да адлюстравання найбольш істотнага 
робіць неабходным умоўнае вытлума- 
чэнне жыццёвых з 'яў . Гэтую асаблі- 
васць мы знаходзім у вусным фальк- 
лоры, у прыватнасці песенным, дзе 
мастацкія  сродкі выяўлення лакаль- 
ных эпізодаў і сцэн падпарадкаваныя 
адлюстраванню агульных характэрных, 
тыповых з 'яў. Але абагульненне і ты- 
п ізацы я вобразаў, з 'я ў  як  у народных 
песнях, так  і ў мастацтве «прыміты- 
ву» часцей адбываюцца на аснове са- 
праўдных падзей, у выніку чаго мас- 
тац кая  выдумка набывае характар  рэ- 
альнага апавядання.

У кампазіцыйна-схематычнай струк
туры і зместавым вытлумачэнні «пры- 
мітыву» можна заўваж ы ць аналогію з 
такім  ж анрам вуснай народнай твор- 
часці, як казкі. Падабенства выяўля- 
ецца не толькі ў вобразным ладзе, у 
традыцыйных сюжэтах, паэтызацыі 
побыту, легенд, у пераўтварэнні рэ- 
альных сцэн і з 'яў  у фантастычныя 
матывы, але і ў знешніх рысах выяў- 
ленчага апавядання. Перад гледачом у 
першую чаргу раскрываецца гучнасць 
і сакавітасць коЛеравага пісьма, дэка- 
ратыўна аздобленага, маляўнічага, 
што надае кампазіцыі незвычайны, 
узвышаны настрой.

Што ж  звязвае «прымітыў» з вы- 
яўленчым, ці, як прынята называць 
«гарадскім фальклорам»? Гэтыя сувя- 
зі, на наш погляд, найбольш трыва- 
лыя. Маляваныя насценныя дываны, 
куфры, народныя ж ывапісны я і гра- 
ф ічныя абразкі (лубок) — гэта не толь- 
кі яго вытокі, ^ле і ж ыватворная  сіла 
.ў развіцці народнай выяўленчай  твор- 
часці. У «прымітыве» да сённяшняга 
дня зберагліся ш м атл ік ія  рысы, улас- 
ц івыя трады цы йнаму выяўленчаму 
фальклору.

У мастацтве «прымітыву» вельмі 
моцна выяўляецца народнае ўспры- 
манне жыцця. Мастак імкнецца хут- 
чэй не да гіавярхоўнага адлюстраван
ня ж ыцця, а да яго пераўтварэння, 
аздаблення. Мовай мастацтва ён спра- 
буе зрабіць жыццё святочным, радас- 
ным, выкарыстоўвае незвы чайныя сю- 
жэты, якія  звязаны з міфалогіяй, бы- 
лінамі, паданнямі. I ў, здавалася  б, 
простых жыццёва-бытавых ці казачна- 
міфічных эпізодах заўсёды закладзена 
вял ікая  апавядальная  інфармацыя.

У «прымітыве» я к  сферы гарадско- 
га выяўленчага фальклору (разумеючы 
яго больш у гістарычным аспекце бы- 
тавання) не толькі ўж ы валі сюжэты і 
вобразна-стылістычныя каноны кла- 
січнай народнай творчасці, але і запа- 
зы чвалі жанры, творча перапрацоўвалі 
структурападобныя схемы прафесій- 
нага мастацтва. Разам  з тым у аснове 
мастацтва «прымітыву» з яго моцнай 
генетычнай сувяззю з культурай міну- 
лых стагоддзяў і «высокім» прафесій- 
ным мастацтвам захоўваецца прынцы- 
повае адзінства, дэтэрмінаванае цэлас- 
насцю фальклорнага тыпу культуры, у 
як ім  зберагаецца сінкрэтычнасць мас
тацтва і побыту, м астака і асяроддзя, 
аўтара  і героя твору °.

«Прымітыў» часта разглядаецца як 
з 'ява  другарадная, у якой запазычаны 
на зн іж аны м узроўні жанры, кампазі- 
цыйныя формы і вобразныя характары- 
стыкі прафесійнага мастацтва. Існуе і 
процілеглы пункт гледжання. Не трэ- 
ба вяртацца да аналізу твораў,
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каб даказаць  мастацкую каштоўнасць 
«прымітыву»,— гэта ўжо зроблена мае- 
тацтвазнаўетвам. Іншае пытанне — па- 
спрабаваць разгледзець некаторыя спе- 
цыфічны я аеаблівасці «прымітыву» ў 
мастацка-вобразным і канструктыўным 
сэнсе. Апошняе і з ’яўляецца задачам 
нашага артыкула. Але для  таго, каб 
«адчуць спецыфічную каштоўнасць 
«прымітыву» як  твора мастацтва ,— 
адзначае JI. Т ананаева ,— неабходна, 
відаць, пераадолець у сабе звычку шу- 
каць сапраўдныя мастацкія  каштоўна- 
сці толькі на «правільных» ш ляхах  
р азв іцця»7. Хвалюючая сіла м астацка
га вобраза не залеж ыць, як  вядома, ад 
акадэмічнай  правільнасці арганізацыі 
кампазіцыйнай  структуры, колеравага 
вырашэння ж ывапіснага твора ці пра- 
порцын у аб'ёмнай пластыцы. К ож н ая  
стылістычная форма ці напрам ак  у 
мастацтве развіваецца ў рамках  сваёй 
стылявой сістэмы з адпаведным арсе
налам  умоўнасцей. У мастацтве «наіў- 
ных» ж ывапісцаў ці скульптараў гэ- 
тыя ўмоўнасці формы выяўлены да- 
статкова яскрава. «Прымітыў» як  асоб- 
ны тып мастацкага мыслення ўяўляе 
сабой даволі характэрныя і адносна 
ўстойлівыя к ам пазіцы йны я схемы, мае 
стылістыку, блізкую да традыцыйнага 
народнага эстэтычнага светаўепрыман- 
ня. Тут таксама выяўляецца, як  ужо 
гаварылася, і падабенства з гатовымі 
формуламі прафесійнага мастацтва. 
Але «наіўны» мастак іх усведамляе 
катэгорыямі народнай эстэтычнай 
культуры, перапрацоўвае ўзоры ідэй- 
на-зместавага і вобразнага вырашэння, 
творча пераасэнсоўвае, часцей неза- 
л еж на  ад акадэмічных правілаў і за- 
конаў.

Мастацкі вобраз у творах «наіўнага» 
жывапісу ці скульптуры не наіўны. Ён 
складаны, часцей незвычайны, але яго 
заўсёды вылучае цэласнасць прадмет- 
нага бачання, прастадушнае абаянне, 
змястоўнасць, у ім рэчы і ідэі знітава- 
ны ў адметны, уласцівы толькі асабі- 
стаму эстэтычнаму ўяўленню аўтара 
вузел.

У кампазіцыйных схемах твораў су- 
адносіны прадметаў і асобных дэталей 
будуюцца часцей не ў адпаведнасці з 
канкрэтнай натурнай мадэллю, а ў 
залеж насці ад той ролі, якую надае 
ёй аўтар, таму н ам аляван ы я  дэталі ч а 
ста несуразмерныя, непрапарцыяналь- 
ныя. А днак у гэтай несуразмернасці 
пачынае дзейнічаць закон іншага па
радку — сімволіка-сэнсавая ўзаемасу- 
вязь абумоўленых кантэкстам выяў- 
ленчых кампанентаў твора. П ейзажы 
Алены Кіш, што зберагліся ў наецен- 
ных маляваных дыванах, нішто іншае, 
як абагульненае, на-свойму ўсвядом- 
ленае адлюстраванне прыроды. Гэта 
ўзор характэрнага для  «прымітыву» 
вырашэння кампазіцыі па прынцыпу 
знакава-сімвалічнай асновы. Так, у вя- 
домай нам рабоце «Львы» ў цэнтры 
карціны аўтар малюе ў чоўне малень- 
кіх людзей. А разам  з тым лебедзі, 
фантасты чныя птушкі на дрэве, казач- 
на дэкараваныя фігуры львоў — вялі- 
к ія, вылучаныя. Інш ыя, другарадныя 
дэталі кампазіцыі, незалежна ад за
кону лінейнай і паветранай перспекты- 
вы, робяцца менш прыкметныя на 
плоскасці карціны. Аўтар дасягае свя- 
точнасці дзякуючы  гарманічнай  раў- 
навазе, арнаментальнай дэкаратыўнас-

ці, стылізаванаеці, незвычайнай гучна- 
сці колеравага вырашэння.

К алі «наіўныя» мастакі малююць на 
палатне не канкрэтныя ў рэалістыч- 
ным разуменні аб'екты, а аеацыятыў- 
на сф армуляваныя іх вобразы, яны 
быццам незапраграмавана робяцца 
своеасаблівымі імправізатарамі натур
ных ураж анняў , свабодна балансуюць 
п ам іж  іх падабенствам і непадабенст- 
вам к. У выніку асаблівасцей аўтарска- 
га мастацкага  ўспрымання нават у пра- 
цэсе адлюстравання канкрэтных прад- 
метаў і з 'яў  нібы адвольна закладва- 
ецца аснова трансфармаванай імправі- 
зацы і на плоскасці карціны ці ў аб'ём- 
най пластыцы. Мы часта здзіўляемся 
і задаем сабе пытанне: адкуль так ая  
сіла вобразнасці ў творах «прыміты- 
ву», адкуль столькі паэтычнай узру- 
шанасці, ж ы ццесцвярдж альнай  паву- 
чальнасці пры наяўнасці,  здавалася  б, 
адносна простых выяўленчых срод- 
каў? Трэба сказаць, што выяўленчыя 
сродкі тут простыя сапраўды адносна. 
Мы заўваж аем  дастаткова складаныя 
ў меж ах такога творчага напрамку 
прынцыпы вырашэння мастацкага  воб
раза. Звычайна кож ны  «наіўны» мас
так  прыкметна спрошчвае знешнюю 
форму нам аляваны х прадметаў.

Адна з характэрных рысаў, хоць і не 
заўсёды абавязковая , у вырашэнні мас
тацкага  вобраза ў «прымітыве» — сі- 
метрычнасць кампазіцыйнай структу
ры, я к а я  грунтуецца на правілах су- 
падпарадкавання галоўнага і другарад- 
нага незалежна ад месца, формы, кала- 
рыстычнай насычанасці элементаў і 
дэталей кампазіцыі. Наглядны пры- 
клад  выкарыстання такога прынцыпу 
кампазіцыйнай пабудовы палатна — 
работы Міхася Засінца «Ружовая ра- 
ніца*, «Першыя навасельцы», «Кры- 
нічка», «Унук» і цэлы шэраг іншых, у 
якіх, «парушаючы* агульнапрыняты я ў 
прафесійным мастацтве правілы, аў- 
тар смела размяж оўвае  плоскасць кар- 
ціны па вертыкалі і гарызанталі на 
роўныя і раўназначныя часткі. Цэнт- 
ральнае месца ў кампазіцыі, як праві- 
ла, займае фігура ці прадмет, якім 
аўтар надае галоўную ролю. Закана- 
мернасць тут простая: галоўнае ў
цэнтры, другараднае — у радыяльным 
размяшчэнні ад цэнтра карціны. У да- 
ным выпадку праглядваецца сувязь 
з традыцыямі м аляваны х дываноў, дзе 
ўстойліва зберагаўся прынцып сіме- 
трычнай раўнавагі, якая  падтрымлі- 
ваецца не толькі раўнамерным раз- 
мяшчэннем нам аляваны х элементаў, 
але і гарманічнай колеравай насычана- 
сцю.

У мастацтве «прымітыву» існуе асоб- 
ная  форма выяўленчага апавядання — 
цэлы комплекс агульнавядомых сімва- 
лаў  у стылістыка-канструктыўным вы- 
рашэнні. К алі супаставіць творы на
родных мастакоў з узорамі высокага 
мастацтва, можна заўваж ы ць ярка вы- 
яўленую адваротную перспектыву ў 
жывапісных ці графічных работах, 
франтальнасць размяш чэння фігур і 
прадметаў на плоскасці, адметную 
«рухомую статычнасць» (асабліва гэ
та выяўляецца ў тэматычных шматфі- 
гурных кампазіцыях), гранічную ко- 
леравую і пластычную абагульненасць, 
сіметрычнасць і раўнавагу кампазі- 
цыйнай структуры, дыспрапорцыю су- 
адносін дэталей. Б. А. Успенскі ў 
прадмове да кнігі JI. Ф. Жэгіна «Мова

жывапіснага твора» выказаў наступ- 
ную думку: «. ..адваротная перспекты- 
ва і звязаны я з ёю асаблівасці ёсць не 
вынік няўмельства мастака, але асоб 
ная  перспектыўная сістэма, у нейкім 
сэнсе раўнапраўная  з сістэмай прамой 
ці «нармальнай» перспектывы".

Для таго каб прачытаць твор «наіў- 
нага» мастака, натуральна, трэба ў 
пэўнай меры пераадолець звычку 
ўспрымаць прадметы і дэталі ў пра- 
вільным перспектыўным скарачэнні і 
ў прапарцыянальны х суадносінах. Ме- 
навіта ў незвычайнасці канструктыў- 
ных схем ж ывапісных палотнаў ці гра- 
фічных лістоў, кал і  гэта не парушае 
агульнага прынцыпу выяўленчасці, 
зберагаецца адна са станоўчых якас- 
цей «прымітыву», адметнае разумение, 
увасабленне ў ім эстэтычнага канону. 
Формулы пабудовы кампазіцыі тут не 
лры м іты ўны я: хутчэй няпростыя, на
ват незвычайныя. Яны адпавядаюць 
той форме мастацкага  ўспрымання 
прадметнай рэальнасці, у якой збера
гаецца цэласнасць знешняга фармаль- 
на-стылістычнага вырашэння і ўнутра- 
нага зместу.

У тэматычных карцінах такога х а 
рактеру, я к  «А жыццё працягваецца», 
«Пяюць ж аўрукі» , «Крынічка», «Бай
на» М. Засінца, «Матросы» П. Калесні- 
кава, «Мірны час» М. Чарвякова і ін- 
шых, адчуваецца нейкая  асаблівая, 
дз іцячая  непасрэднасць аўтара ў вы- 
казванні думак, гранічная  спрошча- 
насць (адносна акадэмічных правілаў) 
кампазіцыйнай схемы. Глыбіня зместу 
ў іх раскрываецца не з дапамогай ра- 
цыянальных разл ікаў  і пошукаў най- 
больш аптымальных сродкаў выражэн- 
ня, а з дапамогай простых лагічных 
вывадаў, інтуіцыі аўтара.

«Наіўныя» мастакі найчасцей раз- 
мяшчаюць на карціне фігуры людзей, 
жывёл, будынкі і г. д. ф рантальна і 
профільна. Пераходныя фазы ў рас- 
станоўцы дэталей кампазіцыі менш ха
рактэрныя, што пацвярджае стабіль- 
насць прадметнага бачання творцаў, 
якое набліжаецца да знакавага, сімва- 
лічнага ўспрымання рэальных рэчаў у 
прыродзе. Наконт гэтага А. В. Баку- 
шынскі дастаткова аргументавана пі- 
ша, што «закон франтальнасці абу- 
моўлівае падпарадкаванне ўсіх мае і 
формаў аб'ёмнай рэчы (ці яе выявы на 
плоскасці) статычна-сіметрычнай пабу- 
дове пры звядзенні ўсіх асабліва х ар ак 
тэрных і сімвалічна неабходных прык- 
мет рэчы да адзінага фасаду-фронту, а 
ўсіх ураж анн яў  ад рэчы — да адзінага 
аспекту, з якога адначасова пачынаец- 
ца і якім  завярш аецца цэласнае ўспры- 
манне рэчы »10. Менавіта сімвалічная 
і знакавая  адметнасць мастацтва «пры- 
мітыву» стварае своеасаблівы тып мас
тацкага  вобраза, як і  ў сваёй аснове 
з 'яўляец ца  цэлай сістэмай умоўнасцей, 
умоўнасцей не наўмысных, а інтуітыў- 
на засвоеных кожным з творцаў.

Своеасаблівую трактоўку з вобраз
нага і тэхніка-выканаўчага боку ў 
творчасці «наіўных» мастакоў набы- 
вае партрэт. Творам гэтага ж анру ў 
мастацтве «прымітыву» ўласціва сты- 
л ізаванасць, спрошчанасць малюнка, 
колеравая  абагульненасць, я к ая  наблі- 
ж аецца да дэкаратыўна-плоскаснай 
формы, аднолькавая  апрацоўка асноў- 
ных і другарадных дэталей, яр ка  вы- 
яўленая  ў іх дыспрапорцыя. Тут знач- 
ную ролю адыгрываюць адметнасці па-
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чуццёвага ўспрымання выканаўцы. Не 
менш важнае значэнне маюць і пошу- 
кі знешняга падабенства партрэтуема- 
га. Мастакі імкнуцца падкрэсліць най- 
больш характэрныя рысы свайго героя, 
занатаваць асаблівасці твару, фігуры, 
як ія  ў цэлым маглі б быць неістотныя 
ў вобразным вырашэнні партрэта. У 
апрацоўцы аблічча мадэлі, напрыклад, 
мала ўж ываю цца колеры, я к ія  «непа- 
добныя з натурай», аднак смела і ін- 
тэнсіўна прамалёўваюцца (у жывапісе) 
дэталі адзення, фон і г. д. У выніку 
твор хутчэй набывае адценне партрэ- 
та-тыпу, а не з 'яўляецца  партрэтам 
канкрэтнага чалавека.

Выключную цікавасць уяўляе  парт- 
рэт «Унук» М. Засінца — яркі ўзор 
мастацтва «прымітыву». Аўтар v ад- 
ной карціне спалучае некалькі планаў, 
кожны з якіх  быццам «прарывае» 
сваё месца на жывапіснай плоскасці. 
Мастак не карыстаецца законам павет- 
ранай перспектывы, а імкнецца арга- 
н ізаваць кампазіцыю  цалкам на асно- 
ве суразмернасці яе галоўных камгіа- 
нентаў — фігуры хлопчыка і неўня. 
Вобраз «унука» аўтар вырашае на фо
не цёмных, стрыманых па колеру прад- 
метаў. М. Засінец па-свойму малюе 
дзіцячую фігурку: пухлыя ручкі, тон- 
кія рысы твару... Ад цельца хлопчыка 
быццам зыходзіць пяшчотнае жыва- 
творнае святло. У кампазіцыі спалуча- 
ныя дэталі,  здавалася  б, выпадковыя, 
але не адчуваеш, што яны тут лішнія.

Партрэты самадзейнага жывапісца 
Ф. Дудо — таксама мастацтва «прымі- 
тыву». У партрэце Таццяны Антонавай 
мастак дэманструе сапраўдны ўзор на- 
роднага вобразнага адлюстравання ч а 
лавека. Тут усё надзвычай умоўнае: 
партрэтны малюнак, фон, як і нагадвае 
выяву прыроды ў жывапісных дыва- 
нах, колер... Франтальнасць размя* 
шчэння фігуры, плоскаснасць апрацоў- 
кі дэталей, абагульненасць колеравага 
выяўлення — усё сведчыць пра тое, 
што «наіўны» жывапісец знайшоў ці- 
кавае м астацкае вырашэнне натуры.

Вытокам «прымітыву» таксама было

і застаецца высокае мастацтва, якое 
жывіла яго адлюстраваннем праяў рэ- 
альнага і ідэальнага ж ыцця . Але ма- 
тэрыял высокага мастацтва заўсёды 
своеасабліва нераасэнсоўваўся. «Аса- 
бістая вобразнасць», уласцівая  «пры- 
м іты ву>>, адметная тым, што ў гэтай 
сферы мастацкай вытворчасці яшчэ 
маюцца адносна ўстойлівыя тыпалагіч- 
ныя рысы. «У «прымітыве» кож ны  воб
раз не індывідуальны, але тыповы,— 
піша А. В. Бакуш ы нск і.— Ён — знак, 
сімвал той ці іншай катэгорыі з ’яў, 
якія  свядомасць творча арганізуе ў 
нейкія адзінствы...»1

Разам  з тым, што ў прыродзе «йры- 
мітыву» зберагаецца высокая мера ты- 
пізацыі вобраза (гэта болый прыкметна 
ў творах партрэтнага жанру, дзе па- 
добныя кампазіцыйныя схемы і канст- 
рукцыі, якія  ў большасці сваёй дэман- 
струюць сімвалічны прынцып мастац- 
кага мыслення), усё ж  асабісты свет 
аўтара — вельмі в аж н ая  дам інанта ў 
ф ункцыянаванні і развіцці гэтага мас
тацтва. У стварэнні кампазіцыйнай 
канструкцыі і раскрыцці зместавых 
момантаў «наіўны» мастак  не кіруец- 
ца вобразна-стылістычнымі канонамі, 
а спасцігае іх у большасці сваёй інту- 
ітыўна, уласным адчуваннем і тален- 
там.

Як бы добра ні ведаў «наіўны» мас
так  выяўленчыя правілы і прыёмы, у 
аснове яго творчага мыслення заста- 
юцца пачуццёвыя моманты. Менавіта 
асабістыя перажыванні аўтара, а не 
адны назіранні, увасабляюцца ў мас- 
тацкі вобраз. «Ружовая раніца» М. За- 
сінца мож а пацвердзіць гэтую думку. 
У налатне ўражвае перш за ўсё не- 
пасрэднасць пранікнення ў жыццёвыя 
з 'явы. Мастак акумулюе ў карціне свае 
назіранні над рэальным жыццём і аба- 
гульняе іх у канкрэтныя вобразныя 
формы. У кампазіцыі багатая  прадмет- 
ная інфармацыя, хоць на першы по- 
гляд усе дэталі не падпарадкаваны я 
агульнапрынятым акадэмічным праві- 
лам. Мастак з вял ікай  радасцю і хва- 
ляваннем перадае звычайную  сцэну

сельскага ж ыцця, яна раскрыта з сар- 
дэчнай любоўю і душэўнай цеплынёй.

Падводзячы вынік нашай размове, 
трэба адзначыць, што ў самадзейным 
выяўленчым мастацтве «прымітыў» 
уяўляе сабою значны пласт народнай 
духоўнай культуры. Ён спалучае раз- 
настайныя якасц і і ры сы: шматгран- 
насць творчай фантазіі,  знакава-сімва- 
л ічную прыроду адлюстравання прад- 
метнай рэальнасці, своеасаблівую ко- 
леравую дэкаратыўнасць (у жывапісе),  
шчырасць і непасрэднасць перадачы 
думак і пачуццяў. Мастакі «прыміты- 
ву» ствараюць цудоўныя, хвалюючыя 
мастацкія  творы. Гэта мастацтва жы- 
ве, развіваецца, таму што ў яго глы- 
бокія народныя карані, яно зыходзіць 
з той адвечнай патрэбы самарэалізацыі 
таленту чалавека, як ім  багата надзя- 
л іла яго прырода.

Які ж  лёс «прымітыву» ў сучасных 
умовах развіцця культуры і мастацт
ва? Трэба адзначыць, што за апошнія 
дзесяць гадоў змяніліся  адносіны да 
яго метадыстаў і арганізатараў  выяў- 
ленчай самадзейнасці. У экспазіцыях 
выставак усё часцёй з 'яўляю цца рабо
ты «наіўнага» характару  — гэта зна- 
чыць карціны мастакоў, творчасць якіх 
вызначаецца самабытнасцю пластыч- 
най мовы і мастацкага  бачання, адмет- 
нымі ў параўнанні з прафесійнымі 
прыёмамі выяўленчасці. Быццам бы 
мы нанава ўбачылі эстэтычную і мас- 
тацкую  каштоўнасць работ, я к ія  па- 
добныя ў нечым да дз іцячай  выяўлен- 
чай творчасці. Але не зусім правіль- 
ная, на наш погляд, тэндэнцыя даволі 
працяглага культы вавання прафесійна- 
га напрамку ў самадзейнай творчасці 
адмоўна адбівалася на развіцці «наіў- 
нага» мастацтва. К іраўнік і студый вы- 
яўленчага мастацтва, метадысты і ар- 
ганізатары выставак не разумелі, а ча
сам і не ж адалі разумець яго мастац- 
кіх вартасцей, і гэта прыводзіла да та- 
го, што «прымітыў» заставаўся  ўбаку 
ад агульнага развіцця я к  самадзейнай 
творчасці, так  і мастацкай  культуры ў 
цэлым. Самадзейнае выяўленчае мас
тацтва па сваёй прыродзе не можа і не 
павінна выконваць неўласцівых яму 
функцый. А гэта азначае, што не ш туч
ная прафесіяналізацыя, а развіццё ў 
рамках традыцый народнай мастацкай 
творчасці— на наш погляд, правільны і 
найболын перспектыўны шлях яго да- 
лейш ага развіцця.
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