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Асаб лі вая ро ля ў за ха ван ні гэ тай па мя-

ці, ва ўсве дам лен ні і ўве ка веч ван ні дра ма-

тыч ных і ге ра іч ных эпі зо даў, бес смя рот ных 

подз ві гаў і па кут на ша га на ро да на ле жыць 

мас тац кай куль ту ры. Ва ен ныя па дзеі знай-

шлі сваё воб раз нае ўва саб лен не ў тво рах 

жы ва пі су, скульп ту ры, гра фі кі і ар хі тэк тур-

ных ан самб лях. Гэ тыя тво ры мас тац тва злу-

чы лі ў са бе да ку мен таль насць і дак лад насць 

па дзей з аса біс ты мі пе ра жы ван ня мі, ад чу-

ван ня мі і ўспа мі на мі, з па чуц ця мі і эмо цы-

я мі. І ка лі па кні гах і да ку мен тах Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну вы ву ча юць, то па тво рах 

мас тац тва яе ра зу ме юць і пе ра жы ва юць, бо 

ві зу аль нае ўяў лен не пра гіс то рыю — ад но з 

са мых моц ных і за па мі наль ных.

Бяс цэн ны ўнё сак у мас тац кі ле та піс Вя лі-

кай Ай чын най вай ны зра бі лі вя до мыя май-

стры вы яў лен ча га мас тац тва. У рэ ест ры кла-

січ ных да сяг нен няў на шай спад чы ны ў гэ тай 

га лі не вар та на зваць «Аба рон цаў Брэсц кай 

крэ пас ці» Іва на Ахрэм чы ка, «Мінск. 3 лі пе ня 

1944 го да» Ва лян ці на Вол ка ва, «Маё на-

ра джэн не» Ле а ні да Шча мя лё ва, «Ві цеб скія 

ва ро ты» Мі ха і ла Са віц ка га, «Пар ты зан скае 

вя сел ле» Мая Дан цы га, «1941. Над Пры пяц-

цю» Вік та ра Гра мы кі. Гэ тыя ра бо ты буй ной 

фор мы, ство ра ныя не па срэд ны мі ўдзель ні-

ка мі і свед ка мі вай ны, ста лі ў гіс то рыі на шай 

куль ту ры куль мі на цый ным мо ман там, які 

мар кі руе этап над звы чай ма гут най рэ флек-

сіі і най яр чэй ша га мас тац ка га ўва саб лен ня 

ка лі зій вай ны.

Ад нак гуч нае пры знан не маш таб ных пра-

грам ных тво раў на ва ен ную тэ му не па він на 

за сла няць ад нас рэ чы больш сціп лыя, ка-

мер ныя, якія час та ня суць у са бе не ацэн ную 

паэ тыч ную праў ду пе ра жы ван няў ва ен най 

рэ ча іс нас ці. Та кія чыс тыя і праў дзі выя ча ла-

ве чыя вы каз ван ні, за ма ца ва ныя ў жы ва пі се 

і гра фі цы ме на ві та ва ен ных га доў, ма юць 

асаб лі вую мас тац ка-да ку мен таль ную каш-

тоў насць, па каз ва юць эва лю цыю твор час ці 

мно гіх бе ла рус кіх мас та коў, якія з пер шых 

дзён вай ны сыш лі на фронт і ў пар ты зан-

скія атра ды.

За ма лёў кі 
з пя рэд ня га краю

Звя за ныя з вай ной умо вы жыц ця 

ад бі лі ся і на са мім ха рак та ры вы яў лен-

ча га мас тац тва, на ві да вых і жан ра вых 

пры яры тэ тах. Ак цэн ты пе ра но сяц ца на 

апе ра тыў ныя ві ды мас тац тва, перш за 

ўсё на гра фі ку ма лых фор маў — гэт-

ка га вы яў лен ча га рэ парт ажу з мес ца 

ва ен ных па дзей. Гэ та раз на стай ныя 

за ма лёў кі ста ну, дзе ян няў, парт рэ ты 

сал дат і афі цэ раў, ад люст ра ван не па-

ход на га по бы ту, на се ле ных пунк таў, 

на зва ных у звод ках. Лю дзі за ня тыя 

спра вай: яны дзей ні ча юць або ад па-

чы ва юць, за ся ро джа ныя або вя сё лыя, 

але на ват у гэ тых асаб лі вых аб ста ві нах 

яны та кія, як заў сё ды, яны жы вуць...

Асаб лі вую ро лю на бы вае «парт-

рэ тная фран та вая за ма лёў ка», ка лі 

воб ра зы ва ен ных ства ра лі ся не пас ля біт-

ваў, а не па срэд на на пе ра да вой па між ба-

я мі: у пар ты зан скіх пунк тах, мед сан ба тах 

і г. д. Та кія парт рэ ты-эцю ды, дзе ча ла век 

прад стаў ле ны ў дзейс най уза е ма су вя зі з 

на ва коль ным све там, па кі ну лі нам бе ла рус-

кія мас та кі Сяр гей Ра ма наў, Ген рых Бржа-

зоў скі, Сця пан Анд ру хо віч, Мі ха іл Бель скі, 

Ісак Да ві до віч. Як пра ві ла, гэ та па яс ныя ці 

па груд ныя вы явы з больш ста ран на вы пі са-

ны мі га ла вой і ры са мі тва ру, аб агуль не на, 

бег ла на ме ча ны мі лі ні я мі фі гу ры, але пры 

гэ тым аба вяз ко ва дак лад на пра ма ля ва ны мі 

дэ та ля мі адзен ня і га лаў ных убо раў, па якіх 

лёг ка вы зна ча лі ся род вой скаў, зна кі ад роз-

нен ня і ўзна га ро ды парт рэ та ва на га. По бач 

з аў тар скім под пі сам змя шчаў ся і ка рот кі 

тлу ма чаль ны тэкст, дзе па зна ча лі ся мес ца, 

наз ва ва ен най апе ра цыі, фрон ту, злу чэн ня, 

час ці, а так са ма звест кі пра ча ла ве ка, з яко-

га пі саў ся парт рэт.

Но вая «да ку мен та лісц кая» якасць, яшчэ 

больш усвя дом ле нае зна чэн не па дзей, што 

ад бы ва юц ца прос та тут і ця пер, шмат у чым 

вы зна чы лі ры сы, улас ці выя сты ліс ты цы гэ-

тых ра бот — не па тра ба валь ных, ла ка ніч ных 

і праў дзі вых. У іх ня ма ней кіх фар маль ных 

ад крыц цяў, кло па ту пра фор му і мо ву, пра 

плас тыч ную за вер ша насць, яны па збаў-

ле ны ня рэд ка не толь кі вон ка ва га глян цу, 

але і цвёр да ад пра ца ва най су мы тэх ніч ных 

пры ёмаў. Ча сам су час на му гле да чу мо жа 

здацца, што мас так ад кі ну ты аб ста ві на мі 

на зад, да «аз бу кі», з якой па чы наў свой 

шлях у пра фе сіі. Але каш тоў насць гэ тых 

ра бот за клю ча ец ца, перш за ўсё, у сме лай 

свед ка вай ін та на цыі, жыц цё вай дак лад нас-

ці. Мас так за хоп ле ны са праўд ным, і ка лі ў 

ру ках у яго ўся го толь кі не вя лі кі ка ва лак 

па пе ры і ало вак, ён сва ім ма гіч ным та лен-

там спа дзя ец ца за на та ваць, за ха ваць са-

мае да ра гое ў гэ тым хіст кім све це — воб раз 

ча ла ве ка...

Ад ра да вых 
да «пом ні ка эпо хі»

Жы ва піс ныя парт рэ ты, вы ка на ныя ў ва ен-

ны пе ры яд, мож на ўмоў на па дзя ліць на дзве 

гру пы. Пер шую гру пу скла да юць так зва ныя 

ва ен ныя парт рэ ты, пры чым важ на ад зна-

чыць, што пе ра ва жа юць ад люст ра ван ні не 

во е на чаль ні каў, а парт рэ ты ра да вых бай цоў 

Чыр во най Ар міі. Са праў ды ўсе на род ная вай-

на, ма са выя подз ві гі прос тых лю дзей, якія 

пай шлі на фронт і не тры ма лі да та го зброі ў 

ру ках, аб умо ві лі па вы ша ную ці ка васць мас-

та коў да рас крыц ця воб ра заў сціп лых, але 

са праўд ных ге ро яў. Ад сюль піль ны ін та рэс 

да псі ха ла гіч на га склад ні ка, да раз на стай-

ных пра яў асо бас на га па чат ку ма дэ ляў, якія 

знай шлі сваё пе ра ка наў чае ўва саб лен не ў 

парт рэ тах Яў ге на Кра соў ска га, Яў ге на Зай-

ца ва, Іса ка Да ві до ві ча і ін шых.

Не апош няе мес ца ў мас тац тве ва ен ных 

га доў зай мае і аў та парт рэт. Гэ ты спе цы фіч-

ны род мас тац ка га са ма ана лі зу стаў фор-

май лі рыч на га ад крыц ця май строў, якія з 

хва ля ван нем раз ва жа юць пра лёс кра і ны, 

мас тац тва, пра сваё ўлас нае пры зна чэн не 

ў цяж кую для ай чы ны хві лі ну. Яск ра вым 

пры кла дам з'яў ля ец ца аў та парт рэт Ба ры са 

Ня пом ня шча га — фран та ві ка, які дай шоў 

да Бер лі на. У ім вы яў ле ны і пад крэс ле ны 

ры сы, улас ці выя боль шас ці яго та ва ры шаў 

па служ бе, — бес кам пра міс ная ра шу часць 

і цвёр дасць ду ху.

Па ме ры на блі жэн ня пе ра мо гі з'яў ля юц ца 

парт рэ ты вай скоў цаў ва ўра чыс та-пры ўзня-

тым, ге ра і за ва ным вы гля дзе. Пе рад са вец-

кім мас тац твам бы ла па стаў ле на за да ча 

ства рэн ня «пом ні ка эпо хі», пра слаў лен ня 

пра ва ды роў і ге ро яў вай ны. Уз ні кае «се-

рый ны» ўзор па рад на га парт рэ та ге роя-

ва ен на га з усі мі звык лы мі для яго ры са мі: 

з эпа ле та мі і ор дэ на мі, пра та коль на-дак лад-

ным ма люн кам знеш ня га вы гля ду ма дэ лі, 

стэ рэа тып нас цю плас тыч най ма не ры.

Ін шая раз на від насць жы ва піс на га парт-

рэ та ва ен на га ча су па ка за на ў ра бо тах, дзе 

ад люст ра ва ны лю дзі мас тац тва. З'яў лен-

не та кіх тво раў бы ло вы клі ка на тым, што 

ў тра гіч ныя дні вай ны мно гія прад стаў ні кі 

твор чай ін тэ лі ген цыі так са ма ва я ва лі, зма-

га лі ся з во ра гам сва ёй збро яй — збро яй 

мас тац тва. У кан цэрт ных фран та вых бры-

га дах удзель ні ча лі Аляк санд ра Ні ка ла е ва, 

Глеб Гле баў, Ла ры са Алек санд роў ская, 

Ісі дар Ба ло цін і ін шыя. Раз гля да ю чы парт-

рэ тныя вы явы лю дзей куль ту ры, нель га 

не за ўва жыць, што ў цэнтр мас та коў ска га 

вы каз ван ня ста но віц ца ча ла ве чы ха рак тар 

вя лі ка га маш та бу, муж ная сі ла на па ло ву з 

бо лем ве лі зар ных страт.

Іван Ахрэм чык ра шу ча вы зва ляе сва-

іх ге ро яў — Аляк санд ру Ні ка ла е ву і Гле ба 

Гле ба ва — ад най мен ша га эле мен та 

па рад нас ці, тэ ат раль нас ці. Мас так з 

няўмоль най аб' ек тыў нас цю ад люст-
роў вае на тва рах усе на не се ныя вай-
ной траў мы, ду хоў на-ма раль ны стры-

жань і не па хіс насць во лі ге ро яў. Пе рад 

на мі на дзі ва дак лад ныя воб ра зы лю-

дзей, якія ў поў най ме ры пры ня лі на 
ся бе пра цу вай ны.

Под ых ча су
Не ад' ем най част кай адзі най кар ці-

ны, якая склад ва ец ца ў на шым уяў лен-

ні пры спро бе аб агуль ніць ура жан ні ад 

асоб ных дэ та ляў і эпі зо даў у мас тац-

тве ва ен ных га доў, з'яў ля ец ца і тэ ма 

го ра да. Тыя не шмат лі кія ра бо ты, што 

дай шлі да нас і пе ра да юць ат мас фе ру 

Мін ска ва ен на га ча су, — мас тац кія да-

ку мен ты ве лі зар най сі лы. Клю ча вое зна чэн-

не для гіс то рыі га рад ско га пей за жа гэ та га 

пе ры я ду ма юць ра бо ты Ана то ля Ты чы ны, 

яко га паў на праў на мож на на зваць га лоў ным 

«парт рэ тыс там» Мін ска.

Мас так ад ным з пер шых бя рэц ца за ало-

вак і ад люст роў вае аку па ва ны го рад з яго 

пус тэль ны мі ву лі ца мі і ней кай не ўлас ці вай 

ра ней шым га ра дам здранц ве лас цю. Ад-

чу ван не пры від на га го ра да, які ба лан суе 

па між быц цём і не быц цём, рэ аль ным і фан-

тас тыч ным, ува соб ле на ў «Ру і нах Мін ска» 

(1944) і «Раз бу ра ным Мін ску» (1944). Жыц-

цё амаль зу сім за мер ла, усё пра сяк ну та па-

чуц цём тры во гі, ат мас фе рай не бяс пе кі, што 

на віс ла над го ра дам і кра і най. Па гра фіч най 

се рыі Ана то ля Ты чы ны мож на мер ка ваць 

аб жыц ці ста лі цы і ў са мыя цяж кія дні яе 

аба ро ны, і та ды, ка лі са мае страш нае бы ло 

ўжо ў мі ну лым.

Ча му сён ня нас так ці ка вяць пер ша кры-

ні цы — фран та выя за ма лёў кі, дзён ні кі, ус-

па мі ны све дак, парт рэ ты, ство ра ныя ў са мы 

раз гар ва ен ных дзе ян няў? У чым пры чы на не-

вы каз на га аба ян ня ма люн каў, зроб ле ных на 

вы цві лай па пе ры, на ад ва ро це ней кіх ста рых 

чар ця жоў, блан каў ва ен ных кан цы ля рый?

На пэў на, у тон кай уза е ма су вя зі да ку мен-

таль на га і мас тац ка га, у тым, што мас так 

і сал дат вы сту па юць у ад ной асо бе, якая 

па рад ні ла ся са сва ім та ва ры шам ад ным лё-

сам. Ад сюль і шчы рая ін та на цыя, не пад роб-

ныя па чуц ці, і праў дзі васць, і жыц цё васць 

за ха ва ных рэа лій. Для нас сён ня бег лы на-

кід з фран та во га на тат ні ка, вы раз ная аль-

бом ная за ма лёў ка, аква рэль або ма ляў ні чы 

эцюд ва ен най па ры з'яў ля юц ца і кры ні ца мі 

са май дак лад най ін фар ма цыі, і ма тэ ры я лам 

для рэ кан струк цыі жы вой кар ці ны эпо хі.

Ка ця ры на ІЗА ФА ТА ВА,

за гад чык ад дзе ла су час на га 

бе ла рус ка га мас тац тва На цы я наль на га 

мас тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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