
Шаура Р.Ф., дацэнт

НАРОДНЫ Ж Ы ВАПІС:
Ш ЛЯХІ РАЗВІЦЦЯ

Народны жывапіс як адзін з распаўсюджаных відаў наро- 
днага мастацтва мае свой' пачатак у глыбокай старажытнасні. 
Яшчэ на ранняй стадыі развіння грамадства жывапіс, графіка 
з’яўляліся неад’емнай часткай яго духоўнага жыцця. Наскаль- 
ныя роспісы, малюнкі, і і і т о  захаваліся да наіпага часу, гавораць
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не толькі аб значншм месцы мастацтва ў духоўнан і ідэалаіічнай 
сферы жыцця ншных продкаў, але і сведчаць аб высокім 
мастацкім майстэрстве безымянных выканаўцаў. Камназіцыйная 
структура, зместавы бок малюнкаў гавораць нам аб гым, што 
мастацтва народаў, якія жылі ў далёкім мінулым, станавілася 
важным сродкам у аацабленні іх жылля, выконвала ролю 
летанісна"а адлюсграБання н ак б п ьш  памятных сцэн, сюжэтаў ці 
з’яў. іш лі тысячашдцзі, і мастацтва наоіул, а жываніс у 
нрыкагнасці, пасіупова набыяаюць рысы рэлігійна-даімагычнай 
ідэалогіі і атрымліваюць свае спецыфічныя формы - ікону, 
насценны росіііс у царквах, саборах, касцёлах. Пазней ікона 
становіцца адным з галоўных аірыбутаў культавых устаноў, 
уваходзіць у жыллё і быт сялянства, а таксама ў асяроддзе 
гардяскога населыііцтва. Яна ў овасй аснове нясе выразныя 
рысы нэўнага стылістычнага канона, нрадыктаванага ідэнна- 
змястоўным бокам рэлігійнага і міфалагічнага характару. I як бы 
ікона ні ўяўлялася ў свядомасці людзей прадмегам чашсьці 
святога, таямнічаіа, узвышапага, усё ж яна стваралася чалаве- 
кам, з ’яўлялася вынікам яго думкі і мастацкай творчасці.

Нягледзячы на тое, што кампазіцыйна-схематычная пабу- 
дова ікопы заўсёды дцрознівалася стабільнасцю канонаў, якія 
залежылі ац змястоўнай яе трактоўкі, усё ж у яе мастанкую 
структуру траплялі сюжэты • сцэны рэалыіага, зямнога жыцця. I 
часам знікала ірань наміж іконай як прадметам культавай 
прынацежнасці і жываніснай карцінай, выкананай таленавітым 
нарс.дным жывапісцам. Але ікону як нрадмет выяўленчага 
мастацтва нельга поўнасцю атаясамліааць з народным жывапісам. 
На яе доўгім гістарычным шляху вядомы шматлікія школы 
іканапісу. Нац сгварэннем ікон нрацавалі выцатныя майстры 
жывапісу, якія рабілі сапраўдныя шэдэўры выяўленчага мас- 
тацтва.

Ьаштыя і рознабаковыя формы народнага жывапісу можна 
знайсці ў сферы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Дзе ж 
рэалізоўваўся жьшанісны талент народных майстроў? Перш за 
ўсё .у роспісе куфраў, пралак, калысак, дываноў, маляванак,
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павозак, саней і г.д. Чалавеку было недасгаткова толькі рацыя- 
нальнага функцыянавання рэчы, яна павінга была япіч;> і ралаваць 
вока, несці прыгажосць. Усе вьпнэй памянёныя нрадметы хаг- 
няга карыстанпя мааяўніча распісваліся раслінным арнаментам, 
арнаментам з выяпамі жывёльнага свегу ці змянічалі тэмы і 
сюжэты з паданняў і казак, г. зн. утрымлівалі ў сабе элементы 
вуснага фальклору.

У аздабленні інтэр’ера і экстэр’ера пабудоў, у роспісах 
прадметаў быту актыўна выкарыстоўваліся сімвалы і знакі, якія 
неслі пэўны інэйпа-маральны змесг. Не было выпадковых эле- 
ментаў у малюнку, у агульнай камназіцыйнай набудове гвора. 
Усё надпарадкоўвалася правілам і законам, якія грунтаваліся на 
ідэалапчных уяўленнях народа, яго матэрыяльных і духоўных 
запатрабаваннях.

Найбольш яскрава і выразна праяўляўся народны жываніс 
менавіта ў роспісе насценных дываноў. На Беларусі, напрыклад, 
гэты від творчасці характэрны для перыяду XIX і першай наловы 
XX сташддзя. У болыпасці сялянскіх хат (ды і ў гарццскіх 
кватэрах) гады выкарыстоўваліся маляўнічыя лываны арнамен- 
талыіага і сюжэтна-тэматычнага напрамкаў. Гэтыя творы можна 
было купіць на кірмашы ці заказаць майстру-жыванісну з улікам 
густу і пажаданняў самога заказчыка. Неад’емнымі элементамі 
кампазіцыйнан пабудосы дываноў былі вадаёмы з плаваючымі 
лебедзямі, закаханыя малацыя пары. экзатычныя звяры, птушкі, 
казачныя палацы і незлічоная разнастайнасць расліннаіа 
свету - кветкі. травы, дрэвы. Адкрытасць і чысціня колеру, 
выдатная стылізаванасць і дэкаратывізм маляваных прадметаў і 
дэтаіей кампазіцыі, гранічная інфарматыўнасць, фальклорная 
апавядалыіасць сюжэта не толькі надавалі твору знешне эстэтыч- 
ную прывабнасць, але і рабілі яго прадметам міфалагічна- 
ф іласофскага гучання. М астак паказваў жыцпё ў большай 
ступені ідэалізаваным, чым рэальна-прашастычным, больш зача- 
раваным і прыгожым, чым звычанным, чарам нават трагічным. 
М аляваныя дываны неслі людзям радасць зямнога жыцця, 
раскрывалі вечную прыгажосць нрыроды, абуджалі лепшыя 
чалавечыя пачутші, усялялі веру ў дабрыню і падзею ў асабісгае 
ш часце.
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М астакоў з народа, як прыняга было іх тады называць, 
шмат працавала на Беларусі. Бадай што ў кожным раёне былі 
свае майстры, якія стнаралі маляваныя дываны, сканеркі, макаткі 
і іншыя рэчы хатняга ўжытку. Такі мастацкі «тавар» знаходзіў 
патрабу і збыт, што і дыктавала яго развіццё. На жаль, іісторыя 
амаль ш то не захавала імён выдатных творцаў, якія сваім 
мастацтвам узбагачалі і ўпрыгожвалі зямное, чалавсчае жыццё. 
Дзякуючы нашым навукоўцам, даследчыкам, мастакам сёння 
нам у пэўнай меры адкрыта творчасць беларускай мастачкі - 
«прымітывісткі»Алены Кіш, якая працавала ў 30-я і 40-я гады 
XX стагоддія. Дзевяць палотнаў гэтага санраўды геніялыіага 
майстра, якія знаходзяцца ў Заслаўскім музеі-запаведніку, ма- 
юнь вялікую нацыянальную каш тоўнасць. Але мы можам 
ганарыцца і тым, што і сёння ёсць паслядоўнікі гэтых традыцый 
народнага жыванісу. Такія майстры, як Васіль Ж арнасек, Міхась 
Засінец, Вольга Лапіцкая, Фёдар Дудо і іншыя, упісалі новую 
старонку ў народнае мастацтва наніай рэспублікі. Цяга да 
прыгожага, прага стварыць гэтае прыгожае сваімі рукамі былі і 
заўсёды застануцца надзённай патрэбнасцю ў жыцці нашага 
народа. А гэта значыць, што не перапыніцца сувязь пакаленняў, 
не знікнуць тыя традыцыі, на якіх грунтуецца духоўная культура 
беларусаў.
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