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Апош ні дзень вай ны ў Мін ску, ён жа 

пер шы дзень мір на га жыц ця. Ён жа — 

сю жэт вя до май кар ці ны Ва лян ці на 

Вол ка ва «Мінск. 3 лі пе ня 1944 го да», 

якая з 2006 го да за хоў ва ец ца ў па ста-

ян най экс па зі цыі ў На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі Бе ла ру сі.

Кар ці ну па ме рам больш як 2,7х5 мет-

раў мас так ства раў на пра ця гу амаль 

дзе ся ці га доў — з 1946-га да 1955-га. 

Да рэ чы, пер ша па чат ко ва гэ ты твор, 

адзін з са мых вя до мых і па пу ляр ных 

у бе ла рус кім жы ва пі се дру гой па ло-

вы ХХ ста год дзя, пры зна чаў ся для 

агля ду вель мі аб ме жа ва ным ко лам 

лю дзей — кар ці на зна хо дзі ла ся ў ін-

тэр' ерах До ма ўра да ў Мін ску, у фае 

за лы па ся джэн няў.

...У Бе ла рус кім дзяр жаў ным ар хі ве-му зеі 

лі та ра ту ры і мас тац тва да след чы кі мо гуць 

вы ву чыць да ку мен ты і па зна ё міц ца блі жэй 

з не ка то ры мі мо ман та мі ства рэн ня гэ та га 

па лат на. На прык лад, з тым фак там, што да-

мо ва аб ства рэн ні кар ці ны бы ла за клю ча ны 

з Вол ка вым у са ка ві ку 1945 го да — ад нак у 

кні зе пра мас та ка 1958 го да вы дан ня твор 

да ту ец ца 1946—1955 га да мі. Вы дан не пры-

жыц цё вае, уз год не нае з май страм, та му мы 

пры ма ем та кое да та ван не, тым больш яго 

ўскос на па цвяр джае ін фар ма цыя з ін шых 

кры ніц. Тое, што мас так не ад ра зу па чаў 

пра ца ваць над па лат ном, ві да воч на тлу ма-

чыц ца роз ны мі знеш ні мі і аса біс ты мі пры-

чы на мі. Так са ма, маг чы ма, аў тар па лі чыў 

па чат кам ра бо ты над кар ці най не па срэд на 

ства рэн не эс кі заў, эцю даў, а не па пя рэд няе 

аб дум ван не і збор ма тэ ры я лу. Так ці інакш, 

па свед чан не, якое да ва ла мас та ку пра ва 

за ма лёў ваць на ву лі цах част кі сю жэ та, бы ло 

вы да дзе на ў 1946 го дзе.

Та кім чы нам, Вол каў пра ца ваў над кар-

ці най не менш за дзевяць га доў — бес прэ-

цэ дэнт ны вы па дак у гіс то рыі бе ла рус ка га 

са вец ка га жы ва пі су! Аў тар так рас па вя даў 

у аў та бія гра фіі 1950 го да пра свае па бу-

джаль ныя ма ты вы: «Сю жэт кар ці ны вы ні каў 

з ма іх аса біс тых пе ра жы ван няў і на зі ран няў 

і мною быў го ра ча пе ра жы ты, а ад сюль жа-

дан не зра біць гэ тую рэч у поў ную ме ру сва іх 

маг чы мас цяў. У гэ тай кар ці не я ха чу пе ра-

даць усю лю боў і га ра чую па дзя ку ге ра іч най 

ар міі, якая вы ра та ва ла бліс ку чым ма неў рам 

ад не мі ну чай гі бе лі ўсё на сель ніц тва Мін ска, 

у тым лі ку маё ўлас нае жыц цё, і якая вы зва-

лі ла не толь кі Бе ла русь, але і Еў ро пу».

Ва лян цін Вол каў (1881—1964) быў ад-

ным з най ста рэй шых і най больш пра фе сій-

ных мас та коў Бе ла ру сі. Ура джэ нец го ра да 

Яль ца Ар лоў скай гу бер ні, з сям'і па том ных 

мас та коў, пер ша па чат ко ва іка на піс цаў, 

у 1915-м ён скон чыў Вы шэй шае мас тац-

кае ву чы лі шча пры Ім пе ра тар скай Ака дэ міі 

мас тац тваў у Пет ра гра дзе. Жыў у Бе ла ру сі 

з 1923 го да — спа чат ку ў Ві цеб ску, по тым 

у Мін ску. Вол каў удзель ні чаў у вы стаў ках, 

вы кла даў, ад зна чыў ся та кі мі кар ці на мі, як 

«Ба ры ка ды», «Кас тусь Ка лі ноў скі», «Ма-

ла та бо ец», «Пар ты за ны», «Плы та го ны», 

«Пе ра да ча во пы ту», парт рэ та мі, края ві да-

мі. Боль шасць гэ тых тво раў за гі ну ла ў га ды 

вай ны, але да нас дай шоў, у пры ват нас ці, 

парт рэт Мак сі ма Баг да но ві ча (1927 год), вы-

ве зе ны на цыс та мі ў Гер ма нію і вер ну ты ў 

Мінск у 1957-м. Акра мя та го, у мас та ка быў 

во пыт ма ну мен таль на га жы ва пі су — яшчэ 

ў Пет ра гра дзе ён удзель ні чаў у афарм лен-

ні го ра да да га да ві ны рэ ва лю цыі; на стан-

цыі ў Не га рэ лым, та ды па меж ным, ра зам з 

сы нам Ана то лем вы ка наў два па но на тэ-

му са цы я ліс тыч на га бу даў ніц тва ў СССР, 

а ў 1939—1940 га дах ства рыў ма ляў ні чы 

фрыз для па віль ё на БССР на Усе са юз най 

сель ска гас па дар чай вы стаў цы ў Маск ве, 

так са ма ра зам з сы нам ён ства рыў па но для 

па ра да пар ты зан у Мін ску ў 1944 го дзе.

Ста но віц ца зра зу ме лым, ча му ме на ві та 

да Ва лян ці на Вол ка ва звяр ну лі ся ўла ды з 

пра па но вай аб на пі сан ні па доб най маш таб-

най кар ці ны-па но аб вы зва лен ні Мін ска, хоць 

бы лі ся род бе ла рус кіх мас та коў не менш та-

ле на ві тыя май стры на ступ на га па ка лен ня, 

але яшчэ не та кія «пра ве ра ныя ў спра ве». 

Ад па вя даў за пы там та га час най ідэа ло гіі і 

тра ды цый ны рэа лізм мас та ка. Вол каў ча-

кан няў не пад ма нуў, але... Яго кла січ ная, 

руп лі вая пра ца над кар ці най гіс та рыч на-

га жан ру за ня ла доў гія га ды: да га вор быў 

па доў жа ны да сту дзе ня 1951-га, а ра бо та 

ўсё яшчэ не бы ла скон ча ная. Акра мя та го, 

мас так на пра ця гу гэ тых га доў вы кон ваў 

шэ раг ра бот, у асноў ным за каз ных парт рэ-

таў, вы кла даў, за раб ля ю чы на жыц цё, ма-

тэ ры я лы, на тур шчы каў. Не за да во ле насць 

за каз чы каў пры вя ла да ства рэн ня ка мі сіі 

Са ю за мас та коў, якая аца ні ла пра цу май-

стра і за пэў ні ла, што кар ці на вы ка на на на 

80 %, — але гэ та ўсё ж та кі быў не «га то вы 

аб' ект». А да пер ша га экс па на ван ня кар ці-

ны — на Рэс пуб лі кан скай вы стаў цы — за-

ста ва ла ся яшчэ тры га ды.

Каб за вяр шыць маш таб ны твор, мас так 

ства рыў звыш 220 ма люн каў, 11 эс кі заў 

кам па зі цыі, ка ля 50 жы ва піс ных эцю даў. 

Толь кі ў На цы я наль ным мас тац кім му зеі 

за хоў ва ец ца пяць эс кі заў, 18 эцю даў і ка ля 

80 ма люн каў. Та кі ве лі зар ны пад рых тоў чы 

ма тэ ры ял спат рэ біў ся Ва лян ці ну Вол ка ву 

та му, што ўсё, на ма ля ва нае ў кар ці не, на пі-

са на з на ту ры — дзя сят кі лю дзей, ар хі тэк ту-

ра, ва ен ная тэх ні ка, аму ні цыя, зброя, квет кі. 

І дак лад нае, з пунк ту гле джан ня аў та ра, 

вы ра шэн не пер са на жа, гру пы ў іх ад па вед-

нас ці цэ ла му ча сам зна хо дзі ла ся да лё ка 

не ад ра зу. Больш за тое, агуль ная ідэй ная 

кан цэп цыя тво ра вы пра ца ва ла ся па сту по-

ва. Сам аў тар рас ка заў на аб мер ка ван ні 

дэ кад най вы стаў кі бе ла рус ка га мас тац тва 

ў Маск ве ў 1955 го дзе, дзе экс па на ва ла ся 

ўжо кан чат ко ва да пі са ная ра бо та, што ён 

так са ма су стра каў са вец кія вой скі і спа чат-

ку, ства ра ю чы эс кі зы, ішоў ад уба ча на га 

та ды, ад не па срэд на га ўра жан ня, — але 

вы хо дзі ла жан ра вая кар ці на, ма лю нак цёп-

лых лі рыч ных эпі зо даў. Май стар жа ха цеў 

на даць ура чыс тасць сю жэ ту, пе ра даць ве ліч 

мо ман ту.

Ва лян цін Вол каў ува со біў у бе ла рус кім 

са вец кім мас тац тве свай го кштал ту «фор-

му лу» ра дас ці, ве ся лос ці, па дзя кі за вы-

ра та ван не. Але склад ні кі гэ тай фор му лы 

цал кам кан крэт ныя. Дзе ян не раз горт ва ец-

ца ў дак лад на за фік са ва най ар хі тэк тур най 

сі ту а цыі: па ча так ву лі цы Ле ні на на фо не 

пло шчы Сва бо ды, дзе бач ныя кас цёл Най-

свя цей шай Пан ны Ма рыі і ве жа бы ло га ка-

ле гі у ма езу і таў. З поў на чы ў го рад увай шлі 

час ці 5-й гвар дзей скай тан ка вай ар міі. Але 

вай скоў цаў у кар ці не мас так пі саў, вя до ма, 

знач на паз ней, за пра ша ю чы для гэ та га ва-

ен на слу жа чых ва Уруч чы. За ха ва ла ся імя 

толь кі ад на го та ко га «на тур шчы ка» — Аляк-

сей Ком леў, які быў асноў най ма дэл лю для 

цэнт раль на га пер са на жа. 19-га до вы ка ман-

дзір тан ка па зі ра ваў мас та ку з бу ке там у 

ру ках, але ў вы ні ку быў на ма ля ва ны з аў-

та ма там: аў тар вы ра шыў, што так больш 

пра віль на, бо вай на яшчэ зу сім не скон-

чана. Аляк сей Ком леў за вер ша ную кар ці ну 

не ба чыў, толь кі рэ пра дук цыі, па коль кі дэ-

ма бі лі за ваў ся ў 1950-м і вяр нуў ся на род ны 

Ал тай. Пра та ты пам ма та цык ліс та зле ва ў 

кар ці не па лі чыў ся бе Дзміт рый Су во раў з 

Ека ця рын бур га: «Так атры ма ла ся, што я, як 

су вя зіст і раз вед чык, су пра ва джаў на ма та-

цык ле пер шую ка ло ну са вец кіх тан каў, якія 

ўвай шлі ў Мінск. Да гэ та га ча су па мя таю, як 

на до світ ку 3 лі пе ня пар ты за ны вы ве лі на шу 

бры га ду на ўскра і ну. З не вя лі ка га ўзгор-

ка бач ны го рад у сму зе. Сон ца па ды ма ец-

ца, ту ман рас сей ва ец ца, і мы — на пе рад. 

Я з ма та цык лам — як адзі нае цэ лае, у руль 

уча піў ся і ім чу ся пад аб стрэ лам, сле дам 

гру ко чуць тан кі. / ... / А ка лі пра рва лі ся да 

цэнт ра, прый шлі з квет ка мі жан чы ны, дзе ці. 

Ра да ва лі ся, кры ча лі «Ура!». За вы зва лен не 

ста лі цы Бе ла ру сі Дзміт рый Су во раў быў уз-

на га ро джа ны ме да лём «За ад ва гу». Маг чы-

ма, мае ра цыю ве тэ ран, і яго аб ліч ча, якое 

ўра зі ла Ва лян ці на Вол ка ва 3 лі пе ня, по тым 

ува со бі лі ся ў мас тац кім воб ра зе. Праў да, 

аме ры кан скі «Хар лей-Дэ від сан» Су во ра ва 

быў за ме не ны ў кар ці не на тра фей ны ня-

мец кі «Цун дап», але, зна чыць, у Вол ка ва 

бы ла маг чы масць пі саць з на ту ры толь кі 

гэ тую мар ку ма та цык ла.

Для вы явы ў кар ці не гра ма дзян скіх асоб 

аў тар за пра шаў па зі ра ваць жы ха роў ра ё на 

ця пе раш ніх ву ліц Яку ба Ко ла са, Баг да на 

Хмяль ніц ка га, Да ра шэ ві ча, Ня кра са ва; сва-

я коў (у тым лі ку сы на, мас та ка Ана то ля Вол-

ка ва з жон кай Зі на і дай Іо сі фаў най — яны 

ста яць ка ля са ма га тан ка), сваю жон ку Але-

ну Жмак (яна пра вей, у чыр во най су кен цы); 

мас та коў Мі ха і ла Даў гя лу (спра ва, па ціс кае 

ру ку па ра не на му сал да ту) з дач кой Зо яй 

(дзяў чын ка ў пі я нер скім галь шту ку), Ула-

дзі мі ра Хрус та лё ва (ху дар ля вы ча ла век у 

бо тах зле ва), свай го вуч ня ў Мін скім мас тац-

кім ву чы лі шчы Ва сі ля Яр мо лен ку (пра вей 

цэнт ра, по ціск ру кі з па ра не ным сал да там 

у кас цы). Пэў ны ўдзел у ства рэн ні кар ці ны 

пры маў і ўнук аў та ра, Сяр гей Вол каў, ця пер 

мас так, пра даў жаль нік і за ха валь нік спра вы 

і тра ды цый сям'і. Не ўсіх, на жаль, мы ве да-

ем пай мен на, але ў гэ тым ёсць сім ва ліч ны 

сэнс: кож ны з гэ тых рэ аль ных лю дзей ад-

на ча со ва ўва саб ляе мно гіх ін шых жы ха роў 

вы зва ле на га го ра да. Не каль кі га доў та му 

на вед валь нік му зея па ве да міў, што жан-

чы на зле ва, по бач з ма та цык ліс там, — яго 

сва яч ка Мер шы дэ Ва ла тоў ская, ін жы нер 

ма лоч на га за во да. І, маг чы ма, гэ та не апош-

няя па доб ная вест ка з мі ну ла га.

...Кар ці на ство ра на та кім чы нам, што 

ўра жан не ад тры ум фу і ра дас ці, яс на га дня, 

пыш ных лет ніх кве так як пад крэс лі ва ец ца, 

так і ўсклад ня ец ца жу дас ным пей за жам 

на паў раз бу ра на га го ра да, змарнелас цю 

мін чан, зно ша нас цю іх воп рат кі. Гэ та па-

ра дак саль нае спа лу чэн не па шы рае змест 

тво ра, вы яў ляе раз на стай насць і скла да-

насць жыц ця і, ка неш не, на гад вае аб ты та-

ніч най ра бо це па ад наў лен ні Мін ска, якая 

прый дзе на зме ну без агляд най ра дас ці вы-

зва лен ня га ра джан. Та му па лат но, пры пэў-

най яго мас тац кай і гіс та рыч най умоў нас-

ці, ус пры ма ец ца са праў ды рэа ліс тыч ным, 

а не толь кі праў да па доб ным. Ува соб ле нае 

шчас це гра ма дзян, у сваю чар гу, кант рас-

туе са стом ле нас цю сал дат: «Вай на зу сім 

не фе ер верк, а прос та — цяж кая ра бо та...» 

Кант рас ныя яр ка асвет ле ная ле вая і цэнт-

раль ная і па гру жа ная ў глы бо кі цень пра вая 

част ка кар ці ны. Ды му па жа ры шчаў спра ва 

су праць пас таў ля ец ца ня бес ная пра сто ра з 

мір ны мі пя шчот ны мі аб лачын ка мі. Усе гэ тыя 

эле мен ты мо гуць не пра чыт вац ца свя до ма, 

але ўздзей ні ча юць спак ва ля і ні бы за лу ча-

юць у тое, што ад бы ва ец ца, ро бя чы гле да-

чоў яшчэ і свед ка мі па дзеі.

Твор мас тац тва ня рэд ка жы ве доў га 

(«vіta brevіs, ars longa») і па-роз на му «чы-

та ец ца» ў роз ныя эпо хі. Вя до ма, у эпо ху 

«су ро ва га сты лю» і паз ней кар ці на ўспры-

ма ла ся не каль кі ар ха іч най — і па пад ра-

бяз най апа вя даль нас ці, і па апа фе оз нас ці, 

і па мас тац кай мо ве. Май стры та го ча су 

ад люст роў ва лі пе ра важ на боль і го ра, тра-

гіч ны ге ра ізм ва ен ных га доў, тым больш 

пас ля «ла кі ро воч на га» мас тац тва па пя-

рэд ня га пе ры я ду. І знач на валь ней абы-

хо дзі лі ся з ко ле рам, фор май, пра сто рай, 

да ма га ючы ся вы раз на сці і экс прэ сіў нас-

ці. Мас тац тву гэ та га пла на ўлас ці вы пад-

крэс ле ны дэ ма кра тызм, не пры гла джа ная 

праў дзі васць на род ных воб ра заў. Але ў 

дэ ма кра тыч нас ці Вол каў ім не са сту піць: 

у яго кар ці не ня ма афі цы ё зу — на род 

вы зва ле ны, на род-вы зва лі цель, ні я ка га 

праў лад на га па фа су не на зі ра ец ца. Та-

му вы шэй шае са вец кае зван не ў га лі не 

мас тац тва «на род ны мас так», атры ма нае 

Вол ка вым у 1955 го дзе, зна хо дзіць са-

праўд ны сэнс. Та ды ж кар ці на ўвай шла ў 

ка лек цыю Мас тац ка га му зея.

Пас ля амаль 30-га до ва га пе ра пын ку па-

лат но Вол ка ва з'я ві ла ся пе рад пуб лі кай у 

2005 го дзе. Яно бы ло зня та з драў ля на га 

ба ра ба на, зноў на цяг ну та на пад рам нік і 

ста ла асноў ным экс па на там вы стаў кі, пры-

све ча най 60-год дзю Пе ра мо гі, аб кру жа нае 

ты мі са мы мі эцю да мі і эс кі за мі — свед чан-

ня мі шмат га до вай пра цы.

Тво ры мас тац тва ня суць пэў ную ін фар-

ма цыю, рас каз ва юць гіс то рыю ўлас ці вы мі ім 

срод ка мі і ў той жа час па сту по ва на бы ва-

юць сваю ўлас ную гіс то рыю, лёс. І ка лі лёс 

гэ тай кар ці ны Вол ка ва ў асноў ным пра со ча-

ны і доб ры, то мес ца зна хо джан не дру го га 

ва ры ян та гэ та га па лат на, яшчэ боль шых 

па ме раў, сён ня не вя до мае...

Ва лян ці на ВАЙ ЦА ХОЎ СКАЯ,

вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік

На цы я наль на га мас тац ка га му зея 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь.
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МІР НАЕ НЕ БА НАД МІНСК АМ

Мінск 3 лі пе ня 1944 го да. 1946—1955. Па лат но, алей.


