
Мі ха іл Анд рэ е віч Са віц-

кі (1922—2010) — у бе-

ла рус кім мас тац тве 

по стаць, без пе ра боль-

шан ня, ле ген дар ная. 

Яго імя даў но ста ла 

хрэс та ма тый ным, а лёс 

вы дат на га твор цы цес-

на пе ра пле це ны з лё-

сам род най кра і ны.

На ра дзіў ся Са віц кі 18 лю-

та га 1922 го да ў вёс цы Звя-

ня чы Та ла чын ска га ра ё на 

Ві цеб скай воб лас ці ў сям'і 

се ля ні на. У 1940 го дзе, пас ля 

за кан чэн ня шко лы, быў пры-

зва ны ў ра ды Чыр во най Ар-

міі, з па чат ку вай ны пры маў 

удзел у аба ро не Се ва сто па ля 

ў скла дзе 345-й страл ко вай 

ды ві зіі, з 4 лі пе ня 1942 го да 

да 29 кра са ві ка 1945 го да 

зна хо дзіў ся ў па ло не ў канц-

ла ге рах у Дзю сель дор фе, 

Бу хен валь дзе, Мі тэль бау-

До ры, Да хау. Пас ля вы зва-

лен ня з ла ге ра пра цяг ваў 

служ бу ў Са вец кай Ар міі. 

У 25-га до вым уз рос це Са віц-

кі вы браў пра фе сію мас та ка, 

скон чыў Мін скае мас тац кае 

ву чы лі шча (курс зна ка мі та га 

Ва лян ці на Вол ка ва), по тым 

па ехаў у Маск ву — ву чыц-

ца ў Мас коў скім мас тац кім 

ін сты ту це імя В. І. Су ры ка ва 

ў Дзміт рыя Ма чаль ска га. Ён 

вы пус ціў ся з чыр во ным дып-

ло мам, а дып лом ны жы ва піс-

ны твор «Пес ня» (1957) быў 

ад ра зу на бы ты ў ка лек цыю 

На цы я наль на га мас тац ка га 

му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Вя до масць і па пу ляр-

насць да мас та ка прый шлі ў 

1960-я га ды і бы лі звя за ны з 

но вы мі па ве ва мі ў вы яў лен-

чым мас тац тве. Гэ та быў час 

«хру шчоў скай ад лі гі» — час, 

ка лі мас тац тва шу ка ла но-

вы по гляд на рэ ча іс насць, 

час ста наў лен ня прын цы паў 

«су ро ва га сты лю» ў са вец кім 

мас тац тве, час фар мі ра ван-

ня яр кіх ін ды ві ду аль нас цяў. 

Мі ха іл Са віц кі ўвай шоў у 

мас тац тва са сва ім ра зу мен-

нем ро лі мас та ка і твор час ці 

ў гра мад стве, са сва ёй аса-

біс тай па зі цы яй, з ад мет ным, 

но вым по гля дам на ва ен ную 

тэ му. У ад роз нен не ад мас-

та коў 1940—1950-х га доў, 

якія імк ну лі ся ства рыць ге-

ра іч ны ле та піс ва ен ных га-

доў, Мі ха іл Са віц кі рас каз-

ваў пра тра гіч ную з'я ву, пра 

не ча ла ве чыя вы пра ба ван ні, 

якія вы па лі на до лю лю дзей 

у га ды ва ен на га лі ха лец ця. 

Яго мас тац тва заў сё ды вы-

клі ка ла не пад роб ную ці ка-

васць, спрэч кі і па ле мі ку, бо 

ў ім спа лу ча лі ся і тра ге дыя, 

і муж насць, і пры га жосць ад-

на ча со ва.

«Пар ты за ны» (1963) — 

пер шая ра бо та, у якой вы-

зна чыў ся дра ма тыч ны і на-

пру жа ны стыль мас та ка. 

Фраг мен тар насць кам па зі-

цыі і ма на хром нае, амаль 

чор на-бе лае, ка ла рыс тыч-

нае ра шэн не па лат на на гад-

ва юць кадр з хро ні кі. Тэ ма 

кар ці ны — раз ві тан не пе рад 

ба я вым за дан нем — па да-

ец ца як спро ба за фік са ваць 

вы ра шаль ны мо мант у жыц-

ці ча ла ве ка. Ме на ві та з та кіх 

мо ман таў і скла да лі ся ва ен-

ныя буд ні Бе ла ру сі. Не вя до-

ма, ці су стрэ нуц ца гэ тыя лю-

дзі яшчэ раз, а мо жа, гэ та 

раз ві тан не на заў сё ды?..

Не ад на ра зо ва мас так 

звяр таў ся да пар ты зан-

скай тэ ма ты кі і кож ны раз 

ра біў гэ та не ар ды нар на і 

эма цыя  наль на пра нік нё на. 

Маш таб нае, ма ну мен таль-

нае па лат но «Ві цеб скія ва-

ро ты» (1967) рас каз вае пра 

тра ге дыю бе жан цаў вай ны. 

Ві цеб скія, або Су раж скія, 

ва ро ты — умоў ная наз ва са-

ра ка кі ла мет ро ва га пра хо да 

па між са вец кай і аку па ва-

най тэ ры то ры яй, які іс на ваў 

сем ме ся цаў (лю ты — ве ра-

сень 1942 го да) і аба ра няў-

ся пар ты за на мі Ві цеб шчы-

ны, у тым лі ку ле ген дар ным 

атра дам «Баць кі Мі ная». Іс-

на ван не та ко га ад нос на сва-

бод на га пра хо да да зво лі ла 

вы вес ці ў са вец кі тыл ка ля 

200 ты сяч ча ла век мір на га 

на сель ніц тва, а з са вец ка га 

бо ку на аку па ва ныя тэ ры-

то рыі пе ра хо дзі лі ды вер сій-

ныя гру пы, уво зі ла ся зброя, 

бо еп ры па сы, ме ды ка мен ты, 

лі та ра ту ра. Гэ та быў адзін з 

най важ ней шых стра тэ гіч ных 

пунк таў раз віц ця пар ты зан-

ска га ру ху ў Бе ла ру сі. Мі ха-

іл Са віц кі знай шоў вель мі 

дак лад ную але го рыю гэ тым 

па дзе ям. Га лоў ныя ге роі 

яго жы ва піс на га па лат на — 

плынь жан чын, дзя цей, ста-

рых, па ра не ных во і наў, якія 

па кі да юць род ныя мяс ці ны 

пеш шу; усё, што яны за бра лі 

з са бою, ня суць за пля чы ма 

ў прас ці нах або ў тор бах у 

ру ках. Пар ты за ны за па гор-

ка мі ідуць у су праць лег лым 

на прам ку, яны аба ра ня юць 

гэ ты на тоўп. Агуль ная кам-

па зі цыя па лат на — з вы-

шы ні, вель мі вы со кая лі нія 

да ля гля ду і яр ка-чыр во ная 

па ла са не ба — за ры ва вай-

ны. Са мае вы раз нае на 

кар ці не — воб ра зы на пі са-

ных пер са на жаў. Мы ба чым 

стры ма ныя, ад асоб ле ныя, 

за ся ро джа ныя тва ры. Лю дзі 

ідуць у тра гіч най маўк лі вас-

ці, і ўнут ра нае раз ва жан не 

кож на га скла да ец ца ў агуль-

ную сім фо нію пра цяж кі лёс 

бе ла рус ка га на ро да пад час 

вай ны.

Вя ліз ны рэ за нанс у са-

вец кім мас тац тве вы клі ка-

ла кар ці на Мі ха і ла Са віц ка га 

«Пар ты зан ская ма дон на» 

(1967), якая экс па на ва ла ся 

на ўсе са юз най вы стаў цы, 

атры ма ла ся рэб ра ны ме-

даль Ака дэ міі мас тац тваў 

СССР і пас ля бы ла на бы-

та ў ка лек цыю Дзяр жаў най 

Трац ця коў скай га ле рэі. Для 

са вец ка га мас тац тва гэ-

та бы ла са праўд ная рэ ва-

лю цыя, бо та кой трак тоў кі 

жа но ча га воб ра за ва ен ных 

ча соў да Са віц ка га не бы ло 

ні ў ко га. У да дзе най кар ці не 

мас так спа лу чыў цэ лы шэ-

раг вы зна чаль ных сім ва лаў. 

Цэнт раль ная вы ява — ма ці 

з дзі цем. Сак раль ны хрыс-

ці ян скі воб раз па да ец ца як 

ма дон на ча соў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. Юная жан чы-

на з не маў лят кам ся дзіць на 

фо не по ля з жы там і жне я-

мі, а по бач з ёй з ад на го бо-

ку — тры він тоў кі, якія ста-

яць ша ла шом, і пар ты зан на 

ка ні, а з дру го га — сум ная 

ста лая жан чы на. По стаць 

Ма дон ны пра сяк ну та не-

па руш ным спа ко ем, і гэ та 

ўпэў не насць — гімн пе ра-

мо гі жыц ця над смер цю.

Па аса біс тай прось бе та-

га час на га ды рэк та ра Дзяр-

жаў на га мас тац ка га му зея 

БССР Але ны Ва сі леў ны 

Ала да вай Мі ха іл Са віц кі 

ства рыў у 1978 го дзе аў-

тар скі ва ры янт па лат на, які 

на зы ва ец ца «Пар ты зан ская 

ма дон на (Мін ская)» — для 

яго мас так зра біў ін шую 

кам па зі цыю. За асно ву бы-

ла ўзя та вя до мая кар ці на 

эпо хі Ад ра джэн ня «Сікс цін-

ская ма дон на» Ра фа э ля — 

і гэ та не вы пад ко ва. Ра бо та 

Ра фа э ля пад час вай ны ра-

зам з ін шы мі тво ра мі бы ла 

сха ва на ў за кі ну тай ка ме на-

лом ні пад Дрэз дэ нам. У маі 

1945 го да кар ці ну знай шлі 

са вец кія вой скі, і яна тра пі-

ла ў схо ві шчы Пуш кін ска га 

му зея, па куль не бы ла вер-

ну та ра зам з усім дрэз дэн-

скім збо рам ула дам ГДР у 

1955 го дзе. Пе рад гэ тым 

«Ма дон на» Ра фа э ля бы ла 

прад стаў ле на мас коў скай 

пуб лі цы. У той час Мі ха іл 

Са віц кі ву чыў ся ў Маск ве і 

ба чыў гэ ту вы стаў ку.

У кар ці не «Пар ты зан-

ская Ма дон на (Мін ская)» 

(1978) мас так уз ні мае тэ-

му гу ма ніз му. За мест біб-

лей скіх пер са на жаў мас так 

па каз вае прос тых лю дзей, 

све дак чу мы ХХ ста год-

дзя — фа шыз му. У ад роз-

нен не ад ма дон ны Ра фа э-

ля пар ты зан ская ма дон на 

Са віц ка га паў стае на фо не 

зям но га бе ла рус ка га края ві-

ду. У сва ёй твор час ці Са віц кі 

рас пра ца ваў но вую кан цэп-

цыю гу ма ніз му — гэ та гу ма-

нізм ча ла ве ка, які пе ра жыў 

вай ну, які вы дат на ра зу мее 

ца ну ча ла ве ча га жыц ця і 

ўсве дам ляе, якая тон кая 

мя жа раз бу рэн ня све ту. Гэ-

та ста ла асноў ным ма ні фес-

там мас та ка: ні ко лі нель га 

за бы вац ца пра са мую стра-

шэн ную ка та стро фу ча ла-

вец тва — вай ну, якой заў-

сё ды су праць пас таў ля ец ца 

жыц цё.

Без умоў на, Мі ха іл Са віц кі 

звяр таў ся не толь кі да ва ен-

ных сю жэ таў. Рас пра цоў ва-

ю чы ін шыя тэ мы і жан ры, 

ства ра ю чы гіс та рыч ныя, бы-

та выя кар ці ны або парт рэ ты 

су час ні каў, зна ка мі тых дзея-

чаў куль ту ры і гра мад ства, 

ён за ста ваў ся вер ны сва ім 

кан цэп ту аль ным прын цы пам: 

га лоў нае — гэ та ча ла век-асо-

ба, яго ма раль нае аб ліч ча.

Бур ныя спрэч кі ў гра мад-

стве вы клі ка ла се рыя тво раў 

Мі ха і ла Са віц ка га «Ліч бы на 

сэр цы» (1976—1987), пры-

све ча ная вяз ням канц ла ге-

раў. Шмат хто ка заў, што 

па доб ныя жу дас ныя рэ чы 

не па він ны быць аб'ек там 

мас тац тва. А Са віц кі ад-

каз ваў: «Са ма ат мас фе ра 

на ша га ста год дзя вы клі кае 

пя ку чую тры во гу за лёс пры-

го жай пла не ты і яе га лоў ны 

скарб — ча ла ве ка. Кож ны з 

нас ад каз вае за бу ду чы ню. 

З пры чы ны гэ тай ад каз нас-

ці я не маю пра ва маў чаць. 

Мне да вя ло ся быць свед кам 

жах лі вых зла чын стваў». Гэ-

тая се рыя перш за ўсё бы ла 

ство ра на як пра тэст су праць 

зла, каб ні ко лі не за бы-

лі міль ё ны тых, хто за гі нуў 

у канц ла ге рах, каб ні ко лі не 

паў та ры лі ся тыя страш ныя 

зла чын ствы.

Ме на ві та пад Са віц ка га, 

каб пра цяг ваць тра ды цыі 

рэа ліс тыч на га мас тац тва, 

у 1980 го дзе ў Мін ску бы лі 

ство ра ны Твор чыя ака дэ-

міч ныя май стэр ні Ака дэ-

міі мас тац тваў СССР для 

пас ля дып лом най аду ка-

цыі мас та коў па жы ва пі се, 

скульп ту ры і гра фі цы. Сам 

Са віц кі ка заў так: «Я пры-

хіль нік рэа ліс тыч най шко лы 

і лі чу мас тац тва нось бі там 

каш тоў нас цяў, не пад улад-

ных ча су. І ў гэ тым яго сі-

ла і моц. Та кіх прын цы паў 

я заў сё ды пры трым лі ваў ся 

і бу ду пры трым лі вац ца...» 

Твор чыя ака дэ міч ныя май-

стэр ні жы ва пі су, скульп ту ры 

і гра фі кі Мі ніс тэр ства куль ту-

ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь пра-

цяг ва лі пра ца ваць, па куль 

быў жы вы іх кі раў нік — да 

2010 го да. За трыц цаць га-

доў Мі ха іл Са віц кі вы ха ваў 

не каль кі па ка лен няў мас та-

коў, роз ных па сва іх твор-

чых ме та дах і на прам ках. 

Але га лоў нае, ча му ву чыў 

ма эст ра, — гэ та ак тыў ная 

са цы яль ная па зі цыя, вы со-

кія ма раль ныя якас ці мас та-

ка. Час фар мі руе асо бу, але 

і асо ба фар мі руе час, нель га 

за ста вац ца абы яка вым да 

гра мад ства і рэ ча іс нас ці.

За сваё жыц цё Мі ха іл Са-

віц кі быў не ад на ра зо ва ад-

зна ча ны га на ро вы мі зван ня-

мі і ўзна га ро да мі, ор дэ на мі: 

за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў БССР (1970), на род ны 

мас так БССР (1972) і СССР 

(1978), пер шы ся род дзея-

чаў куль ту ры Ге рой Бе ла ру-

сі (2006), пра ва дзей ны член 

Ака дэ міі мас тац тваў СССР з 

1983-га, На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі (1995), 

Між на род най сла вян скай 

ака дэ міі (1996), Між на род-

най ака дэ міі на вук (2002), 

лаў рэ ат Дзяр жаў ных прэ мій 

Бе ла ру сі (1970, 1980, 1998), 

СССР (1973), Між на род най 

прэ міі Анд рэя Пер ша зва-

на га ў на мі на цыі «За Ве ру 

і Вер насць!» (2000), спе цы-

яль най прэ міі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі-

не вы яў лен ча га мас тац тва 

(2002), Між на род най прэ міі 

імя М. А. Шо ла ха ва (2002), 

прэ міі Са юз най дзяр жа-

вы Бе ла ру сі і Ра сіі ў га лі-

не лі та ра ту ры і мас тац тва 

(2004), пер шы ка ва лер ор-

дэ на Фран цыс ка Ска ры ны з 

1997 го да, га на ро вы гра ма-

дзя нін Мін ска з 2001-га.

У 2012 го дзе ў Мін ску бы-

ла ад кры та Мас тац кая га ле-

рэя Мі ха і ла Са віц ка га, дзе 

іс нуе па ста ян ная экс па зі цыя 

тво раў мас та ка, зроб ле ных 

за 60 га доў плён най пра цы, 

без пе ра пын каў і вы хад ных 

ад мас тац тва.

Воль га АР ХІ ПА ВА, 
вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нік 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.

Вер ні саж. Па мяць сэр ца Вер ні саж. Па мяць сэр ца Су мес ны пра ект «Звяз ды» і На цы я наль на га мас тац ка га му зея
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