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У дадзеным артыкуле даследуюцца помнікі іканапісу на сюжэт Нарад
жэнне Багародзіцы, якія паходзяць з самабытнага гісторыка-этнаграфічнага
рэгіёну Беларусі – Заходняга Палесся. Шэраг гістарычных фактараў паўплы
ваў на тое, што тут не толькі выпрацавалася свая адметная традыцыя, але і на
тое, што менавіта тут іканапісная спадчына найлепш захавалася ў параўнанні
з іншымі рэгіёнамі. Пад час працы быў вывучаны ўнікальны помнік ХV
ст., які мае каштоўнасць не толькі як прыклад іканаграфіі Нараджэння
Багародзіцы, але ўвогуле як рэдкі артэфакт такога часу. Даследаванне групы
абразоў з Маларыцкага раёна дазволіла ўнесці ўдакладненні ў датаванне
гэтых помнікаў, і вызначыць іх прыналежнасць да больш ранняй спадчыны,
чым меркавалася дагэтуль. Было прасочана, што ў разглядаемай мясцовасці
даволі статычная “лінейная” схема захоўвалася амаль да канца XVІІ ст.,
а ў наступным стагоддзі з’яўляюцца дасканала распрацаваныя жанравыя
сцэны з цікавымі ракурсамі персанажаў і нечаканымі мастацкімі прыёмамі.
У гэты ж час дасягае росквіту і этнаграфізм. Усяго было выяўлена і вывучана
11 абразоў XV–XVІІІ ст., што на першы погляд здаецца невялікай колькасцю,
аднак улічваючы значныя страты іканапіснай спадчыны Беларусі, гэта
даволі значная лакальная група.
Заходняе Палессе ахоплівае большую частку Брэсцкай вобласці за выклю
чэннем Баранавіцкага, Ляхавіцкага, Ганцавіцкага, часткова Івацэвіцкага
і Пружанскага раёнаў. Менавіта тут выяўлены дзясятак твораў разглядаемага
перыяду (а гэта ў параўнанні з іншымі гісторыка-этнаграфічнымі рэгіёнамі
Беларусі, якіх акрамя разглядаемага яшчэ пяць, самая вялікая лічба, бо
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старажытных беларускіх абразоў, на жаль, захавалася не шмат), некаторыя
з якіх з’яўляюцца ўнікальнымі артэфактамі XV–XVІ ст. – таго перыяду,
ад якога ўвогуле вельмі мала дайшло помнікаў іканапісу. Для аналізу былі
абраны абразы, якія цяпер працягваюць знаходзіцца ў цэрквах названага
рэгіёну, а таксама творы, якія паступілі адтуль у музеі Беларусі.
Храмы Заходняга Палесся неаднаразова былі даследаваны вучонымі
з Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У аддзеле старажытнабеларускай
культуры захоўваецца фотаархіў з матэрыялымі экспедыцый 1970–2020
гг. А таксама пры аддзеле сфарміравана шыкоўная калекцыя іканапісу,
у якой адзін з абразоў уяўляе цікавасць для нашага даследавання. А на
здымках з фотаархіва зафіксаваны помнікі XV–XVІІІ ст., якія працягваюць
знаходзіцца ў цэрквах. Таксама для дадзенага даследавання былі выкарыстаны
абразы Нараджэння Багародзіцы, якія цяпер захоўваюцца ў Нацыянальным
мастацкім музеі РБ. У калекцыях іншых музеяў краіны патрэбных для
разгляду помнікаў, на жаль, няма.
З іканапіснай спадчыны Заходняга Палесся на сюжэт Нараджэнне
Багародзіцы выяўлена 11 абразоў XV–XVІІІ ст.1 Тут жа захоўваецца абраз,
які з вялікай верагоднасцю можна датаваць XV ст.2 Калі б на яго звярнулі
ўвагу мастацтвазнаўцы пры падрыхтоўцы калектыўнай манаграфіі Іканапіс
Заходняга Палесся XVІ–ХІХ ст.3, то можна было б павялічыць храналагічныя
межы іх даследавання. Адзіная сціплая згадка пра гэты ўнікальны помнік
ёсць у артыкуле Аляксандрa Ярашэвіча Сюжэты нараджэння Багародзіцы
ў старабеларускім мастацтве4. Фактычна ён прыводзіць апісанне выявы,
пералічваючы дэталі, якія бачныя на абразе, без іх аналітыкі і параўнання
з элементамі кампазіцыі іншых помнікаў такога сюжэту. З гістарычнай
інфармацыі тут маецца згадка прa прыналежнасць абраза князям ДруцкімЛюбецкім, аднак спасылак на крыніцы няма. Па ўсёй верагоднасці, звесткі
пра гэта ўзяты з кнігі Палессе за 1934 г., дзе ў подпісе да чорна-белай
фотарэпрадукцыі разглядаемага помніка аўтарам указана: “odwieczny
cerkiewny obraz Druckich-Lubeckich w Porochońsku”. На што спасылаецца
1
Падкрэслім, што ад іканапіснай спадчыны Беларусі XV–XVІ ст. захаваліся адзінкавыя
артэфакты. Да іх ліку належыць толькі каля дзесятку твораў, сярод якіх праваслаўныя іконы
і каталіцкія алтарныя выявы.
2
Гл. іл. 1. Аўтар выказвае шчырую падзяку за кансультацыю Наталлі Ігнацеўне Камашка.
3
В. Ф. Шматаў, Э. І. Вецер, М. П. Мельнікаў і інш., Іканапіс Заходняга Палесся XVІ–ХІХ
стст., навук. рэд. В. Ф. Шматаў, Мінск 2002, 349 с.: іл.
4
А. А. Ярашэвіч, Сюжэты нараджэння Багародзіцы ў старабеларускім мастацтве,
“Наша вера”, 2001, № 3.
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аўтар Фердынанд Антоні Асяндоўскі (Ferdynand Antoni Ossendowski), не
вядома. Верагодна, такая выснова зроблена на падставе таго, што гэты
княскі род быў уладальнікамі Парахонска. Аднак трэба падкрэсліць,
што паселішча ў іх уласнасць перайшло ў XVІІІ ст., а абраз быў створаны
значна раней. Хіба як версію можна выказаць думку, што новыя гаспадары
ахвяравалі свой старажытны абраз у мясцовы храм, але пра гэта інфармацыя
нам не траплялася. Магчыма, што памяць пра такую падзею захоўвалася
сярод мясцовых жыхароў і настаяцеляў храма і ў расповедах пра найбольш
старажытную ікону царквы перадавалася ад пакалення да пакалення. Адзіная
нам вядомая візіта гэтага храма была складзена ў 1783 г. калі ён быў уніяцкім.
Згадак пра абразы, ды ўвогуле звестак пра царкоўнае начынне там няма,
толькі адзначаюцца новыя рэчы, якія з’явіліся ў царкве ў апошні час. Сярод
іх – фератрон, а таксама металічная таблічка, што сведчыць пра наяўнасць
тут шануемай іконы5.
У навуковым пашпарце, заведзеным на гэты помнік (захоўваецца
ў архіве аддзела старажытнабеларускай культуры), адносна даты стварэння
ўказаны 1650 г.6 Гэтая дата з’яўляецца памылковай, бо без сумневу, абраз
быў напісаны недзе за два стагоддзі да гэтага. Аднак указанне дакладанага
года, а не перыяду, сведчыць пра тое, што складальнікі пашпарту абапіраліся
на нейкія надпісы. Святло пралівае вывучэнне металічнай рамкі на гэтым
абразе. Па-першае, выгравіраваныя на ёй выявы (справа – Св. Апостала
Фамы, злева – Св. Евангеліста Лукі, уверсе над кожным з іх – анёлы) і надпісы
да іх сведчаць пра іх стварэнне ў XVІІ ст., а па-другое, ніякіх сумневаў на
гэты конт не пакідае авальная таблічка з датай – 1650 г. Безумоўна, гэта
адносіцца да часу стварэння рамы. Акрамя году, тут жа прыведзены
і ініцыялы, а таксама выява стралы, якія пры мэтанакіраваным вывучэнні
могуць праліць святло на асобаў, датычных да стварэння гэтай цудоўнай
металічнай рамкі і яе ахвяравання на ікону. Аднак няма ніякага сумневу, што
да напісання абраза гэтая дата не мае ніякага дачынення. Разглядаемая ікона
мае невялікія памеры – 13,5х8 см, а з улікам рамы – 24х18 см7. Мяркуючы
па яе велічыні, а таксама па тым, што царква асвечана ў гонар Нараджэння
5
Российский государственный исторический архив, фонд 52, опись 2, дело 5. (Аўтар
выказвае шчырую падзяку Дз. Лісейчыкаву за прадастаўленне копіі гэтай візіты).
6
Аддзел старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў Беларускай культуры,
мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, архіў, інв. нумар 2.1.6 – 1–14, 812а –
навуковы пашпарт на помнік мастацтва: ікона Нараджэнне Багародзіцы, царква Нараджэння
Багародзіцы в. Парахонск Пінскага р-на Брэсцкай вобласці.
7
Аддзел старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў Беларускай культуры,
мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, архіў, інв. нумар 2.1.6 – 1–14, 812
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Багародзіцы (праўда няма дакладных звестак, які тытул у яе быў у XV–XVІ
ст., можа такі ж, але мог быць і іншы), абраз мог быць аналойным.
Што датычыцца кампазіцыі, то яна пры ўсёй сваёй традыцыйнасці мае
пэўныя асаблівасці. Ключавая фігура тут, зразумела, – Св. Ганна, якая ляжыць
на ложку. Але ў адрозненні ад іншых абразоў такога сюжэту (а з захаваных на
Беларусі найбольш блізкія па часе былі створаны ў канцы XVІ – пачатку XVІІ
ст.) парадзіха тут не вылучана сярод астатніх постацяў сваімі памерамі. Так,
у візантыйскім і старажытнарускім мастацтве даволі часта выкарыстоўваўся
такі прыём: каб акцэнтаваць у кампазіцыі ключавую фігуру, яе малявалі
большых памераў за астатніх. Напрыклад, гэта яскрава ўвасоблена на
абразе Нараджэнне Багародзіцы сярэдзіны ХІV ст. з Ноўгарада (захоўваецца
ў Дзяржаўнай Траццякоўскай галерэі)8. З-за адсутнасці на Беларусі помнікаў
такога перыяду, не вядома, ці ўжываўся ў іх такі спосаб паказу выявы ў той час.
Цікава, што гэты, па-сутнасці, старажытны прыём не быў выкарыстаны для
помніка XV ст., аднак назіраецца ў некалькіх беларускіх абразах пазнейшага
часу, пра якія размова пойдзе ніжэй. Дзеля справядлівасці адзначым, што і ў
рускім іканапісе, які прадстаўлены шэрагам твораў і больш ранняга і больш
позняга часу, далёка не ва ўсіх абразах разглядаемага сюжэту назіраецца
такі спосаб паказу9. Працягваючы гаворку пра галоўную фігуру кампазіцыі
адзначым, што нечаканым з’яўляецца каларыт вопраткі Св. Ганны і коўдры,
якой яна часткова накрыта. Ва ўсіх вядомых нам беларускіх помніках
найбліжэйшага часу стварэння адна з гэтых двух палатняных рэчаў мае
чырвоны колер, другая – найчасцей зялёны, зрэдку блакітны. Тут жа мы
бачым дамінуючы блакітны колер, у якім выканана і сукенка і мафорый,
а коўдра цёмна-карычневая (магчыма, перапачаткова гэта быў вішнёвы
колер).
З-за фіранкі пазірае Св. Іакім. У гэты назіраецца падабенства да мазаікі
1314 г. галоўнага храма манастыра Хора ў Канстанцінопалі (цяпер г. Стамбул,
Турцыя)10. На беларускіх абразах другой паловы XVІ – першай паловы XVІІ
ст. Св. Іакім перамяшчаецца ў вежачку, як дарэчы, і на рускіх абразах. Аднак
пазней яго малююць у адным памяшканні з парадзіхай: гэта тлумачыцца
тым, што абразы з’яўляюцца адлюстраваннем пэўных жыццёвых рэалій,
у якіх назіраецца размыванне строгіх абмежаванняў у сямейным побыце.
– навуковы пашпарт на помнік мастацтва: металічны ківот на ікону Нараджэнне Багародзіцы,
царква Нараджэння Багародзіцы в. Парахонск Пінскага р-на Брэсцкай вобласці.
8
С. Н. Липатова, Рождество Богородицы, Москва 2013, с. 34.
9
Ibidem, с. 13, 46, 49, 52.
10
Ibidem, с. 32.
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Дагэтуль быў звычай, які не дазваляў мужчынам заходзіць на жаночую
палову ў пэўныя моманты.
Кампазіцыйна ніжэй (такім спосабам перададзены першы план) за
ложак з парадзіхай прадстаўлена сцэна купання народжанага дзіця. Дзве
служанкі ў купелі мыюць Марыю. Што цікава, яна тут паказана даволі
дарослай у адрозненні ад іншых абразоў, дзе сапраўды было ўвасоблена
немаўля. Металічная карона над маленькай Марыяй, верагодна, была прыма
цавана ў XVІІІ ст. (хутчэй за ўсё да гэтага ж часу належыць і прачаканеная
рама з жоўтага металу, накладзеная вакол рамы ХVІІ ст.11). Гэтая сцэна
дарэчы ў такім паказе з вялікім дзіцём, якое самастойна стаіць у балейцы,
падобна да аналагічнага эпізоду на абразах Нараджэнне Св. Мікалая ці
кампазіцыі Хрышчэнне Св. Мікалая у жыційных іконах12. У гэтым эпізодзе
на разглядаемым абразе звяртае на сябе ўвагу вельмі незвычайнай формы
сасуд у руках служанкі ў блакітнай сукенцы. Аналагі гэтаму прадмету ніколі
не былі адлюстраваны на беларускіх абразах, а таксама не сустракаліся
нам на візантыйскіх, старажытнарускіх, украінскіх іконах13. Верагодна,
карані трэба шукаць у сакральным мастацтве Балканаў, бо даследчыкамі
беларускага іканапісу неаднаразова слушна адзначалася сувязь з іканапісам
гэтага рэгіёну на этапе станаўлення нашай мясцовай традыцыі. З цікавых
прадметаў побыту звяртае на сябе ўвагу і веер (апахала). Яго мы бачым на
грэчаскіх і візантыйскіх мазаіках ХІ-ХІІ і ХIV ст. адпаведна, на рускіх абразах
ХV–ХVIІ ст.14, аднак на айчынных помніках акрамя разглядаемага твора
ён нам больш нідзе не сустракаўся. Гэта, верагодна, тлумачыцца тым, што
ўжо ў канцы XVІ ст. (а да нашага часу захаваліся найбольш старыя абразы
Нараджэння Багародзіцы за выключэннем помніка з Парахонска) нашай
мясцовай традыцыі быў уласцівы этнаграфізм (у ХVІІІ т. ён дасягнуў свайго
росквіту) – іканапісцы пісалі тыя прадметы побыту, прылады, тыпажы,
ландшафт, архітэктурнае асяроддзе, якія ім былі знаёмыя ў рэчаіснасці.

Гл. іл. 2.
О. М. Губарева, Н. М. Турцова, Святитель Николай Чудотворец, Москва 2013, с. 11, 16.
13
С. Н. Липатова, op. cit.; В. Мельник, Сакральне мистецтво Галичини ХV – ХVIII століть
в експозиції Івано-Франківського художнього музею. Путівник-каталог, Івано-Франківськ
2007, іл. 13, 33; Д. В. Степовик, Історія української ікони Х–ХХ столітъ, Київ 1996, с. 196.
Адзначым толькі, што ў мазаіцы 1314 г. галоўнага храма манастыра Хора г. Канстанцінопаля
(цяпер Стамбул) у руках адной з дзяўчат (праўда не ў сцэне купання, а ў святочнай працэсіі)
прадстаўлены вялікага памеру гладыш-стамна. Форма ў яго не такая, як на разглядаемым
абразе з Парахонска, аднак гэта адзінай вядомая нам выява, дзе збан мае такую велічыню
14
С. Н. Липатова, op. cit., с. 24, 32, 33, 38, 39.
11
12
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Незвычайным тут з’яўляецца і наяўнасць німбаў у дзяўчат, якія прыне
слі Св. Ганне дары. Паводле апокрыфаў, на аснове якіх сфарміравалася
іканаграфія, гэтыя асобы не былі адлюстраваннем канкрэтных біблейскіх
персанажаў, а з’яўляліся ўвасабленнем тагачаснай традыцыі правядзення
святочных працэсій. Паколькі абраз падлягаў рэстаўрацыі, пра што сведчаць
таніроўкі ў месцах восыпу фарбавага слоя, то нельга выключаць і такую
верагоднасць, што німбы з’явіліся на іконе не так даўно15. На іншых беларускіх
(за выключэннем яшчэ аднаго – з вёскі Рухча), візантыйскіх, старажытнарускіх,
украінскіх абразах мы не бачым німбы ва ўдзельніц працэсіі.
Нельга абмінуць увагай адну амаль непрыкметную, але важную дэ
таль – вэлюм, які перакінуты паміж збудаваннямі. Гэты архаічны элемент
выкарыстоўваўся ў візантыйскім і старажытнарускім мастацтве для
абазначэння інтэр’еру: будынкі былі прадстаўлены фасадамі, а каб даць гледачу
зразумець, што дзея адбываецца не на фоне архітэктурнага аб’екта, а – у ім,
малявалася покрыва. Не вядома, як шырока гэты прыём выкарыстоўваўся
ў беларускім іканапісе па XVІ ст. (бо ад прыняцця хрысціянства і да XV ст.
абразоў не захавалася, а за XV – XVІ ст. маюцца адзінкавыя творы), аднак на
помніках сярэдзіны XVІІ – XVІІІ ст. ён не зафіксаваны ніводнага разу.
Адзіны абраз, акрамя разгледжанага, з усёй вядомай нам беларускай
іканапіснай спадчыны (розных сюжэтаў і з розных рэгіёнаў), дзе можна
назіраць такое абазначэнне ўнутранай прасторы – абраз Нараджэнне Ба
гародзіцы з царквы Нараджэння Багародзіцы вёскі Рухча Столінскага раёна
Брэсцкай вобласці (захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі
Беларусь, далей – НММ)16. Помнік з’яўляецца даволі вядомым, дзякуючы
яго рэпрадукаванню ў альбоме Іканапіс Беларусі XV–XVІІ ст., складальніцай
якога з’яўляецца Надзея Высоцкая17. Аўтаркай ён аднесены да раздзелу кнігі,
дзе прадстаўлены абразы XVІІІ ст., а ў анатацыі да твора стаіць дата “да 1700 г.”
Напэўна, маецца на ўвазе, што ён створаны на мяжы XVІІ – XVІІІ ст. Аднак як
слушна адзначыла Элеанора Вецер, гэты помнік, як і некалькі іншых твораў
з гэтай групы, аб’яднаных агульнай стылістыкай і месцам паходжання, быў
выкананы недзе ў канцы XVІ – першай палове XVІІ ст.18 Даследчыца пры
15
На жаль, такога кшталту прыклады вядомыя (гэта не датычыцца музейнай рэстаўрацыі,
але назіраецца ў тых выпадках, калі ў дзеючым храме абразы “рэстаўруе” жывапісец ці іканапісец,
які не імкнецца да гістарычнай дакладнасці, а выконвае пажаданні заказчыка-святара).
16
Гл. іл. 3.
17
Н. Ф. Высоцкая, Іканапіс Беларусі XV – XVIII стагоддзяў, Мінск 2001, іл. 63.
18
Э. І. Вецер, Атрыбуцыя групы твораў жывапісу канца ХVІ – першай палавіны ХVII
ст., [у:] Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя даслед.: Зборнік артыкулаў, рэд. С. В.
Марцэлеў, Мінск 1989, с. 29.
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датаванні прыводзіць даволі абгрунтаваныя звесткі, а таксама яна адзіная
з навукоўкаў, хто звярнуў увагу на наяўнасць тут такой архаічнай дэталі –
як вэлюм, перакінуты над архітэктурнымі збудаваннямі. Акрамя гэтага
пакрова тут прысутнічае і характэрная для старажытнарускіх абразоў (на
беларускіх больш нідзе не зафіксаваны) канструкцыя – ківорый, які таксама
выкарыстоўваўся для абазначэння ўнутранай прасторы. Інакш кажучы,
тое, што размяшчалася пад ім, хоць і было прадстаўлена на фоне фасадаў
будынкаў, аднак азначала, што дзея адбываецца ў іх інтэр’еры. Тут жа мы
назіраем аркаду, якая злучае паміж сабой збудаванні, праўда архітэктура
з левага боку не бачная за балдахінам над ложкам парадзіхі. Аркада не
прадстаўлена на іншых захаваных беларускіх абразах ні гэтага сюжэту,
ні астатніх. Затое яна (або іншай формы сцяна ў гэтым месцы кампазіцыі)
назіраецца на шэрагу рускіх помнікаў розных іканапісных цэнтраў да XVІІ
ст.19 На украінскіх творах, а найбольш старыя захаваныя абразы Нараджэння
Багародзіцы датуюцца XV – ХVІ ст., ёсць арка, якая злучае дзве вежы20,
а ўжо ў ХVІІ ст. гэтая дэталь адсутнічае21. Калі засяродзіць увагу на самой
архітэктуры, то яна тут не ўмоўная, як на разгледжаным абразе з Парахонска,
а больш рэалістычная, увасобленая ў рэнесансным стылі. Увогуле, ў гэтым
помніку ўжо даволі выразна назіраецца этнаграфізм. Найбольш яскрава ён
тут увасоблены ў тыпажах, архітэктуры, прадметах побыту на першым плане.
Тым не менш, сімвалізм і умоўнасць яшчэ тут прысутнічаюць, таму хутчэй
за ўсё, самае позняе, калі мог быць выкананы гэты абраз – гэта 20-ыя гады
XVІІ ст. Важна сказаць, што ад самай сярэдзіны XVІІ ст. захаваліся два абразы
разлядаемага сюжэту: адзін з Заходняга Палесся, другі – з іншага рэгіёну,
але што каштоўна – ён дакладна датаваны. Абраз з Рухчы, няма сумневаў,
з’яўляецца больш раннім за іх. А ніжняя храналагічная мяжа яго стварэння,
як адзначыла ў сваіх высновах Э. І. Вецер – другая палова XVІ ст.
Дэталі кампазіцыі, пра якія варта адзначыць, гэта німбы над галовамі
двух дзяўчат у святочнай працэсіі з дарамі і над галавой жанчыны-павітухі,
якая трамае немаўля. Зразумела, што ў Св. Ганны і Св. Іакіма, які традыцыйна
паказаны на вежы, таксама ёсць німбы. Немаўля тут прадстаўлена не ў купелі,
а на руках, і не аголенае, а спавітае. Звяртае на сябе ўвагу і падрыхтаваная для
маленькай Марыі калыска. Менавіта такія ложкі-гайданкі будуць назірацца
і на пазнейшых абразах. Гэтая дэталь, а таксама паласатыя ручнікі з’яўляюцца
праявай этнаграфізму. Уцэлым, кампазіцыя даволі традыцыйная. А вось
С. Н. Липатова, op. cit.
Д. В. Степовик, op. cit., с. 196.
21
В. Мельник, op. cit., іл. 13.
19
20
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склад персанажаў выклікае цікавасць. Акрамя ключавых фігур Ганны, Іакіма
і маленькай Марыі, павітухі, служанкі і ўдзельніц працэсіі, тут прадстаўлены
невядомы мужчына. Дакладна яго ідэнтыфікаваць няпроста і гэтая тэма
можа быць развіта ў асобнай публікацыі.
У Маларыцкім раёне выяўлены два абразы разглядаемага сюжэту, якія
маюць істотнае падабенства паміж сабой, што сведчаць пра іх прыналежнасць
да адной лакальнай традыцыі, і, магчыма, да пэндзля аднаго майстра.
Адзін з абразоў, які быў выяўлены ў могільнікавай капліцы вёскі Ляхаўцы,
захоўваецца зараз у НММ, другі – і цяпер знаходзіцца ў дзеючым храме
Нараджэння Багарозіцы вёскі Дарапеевічы. Першы з названых з’яўляецца
даволі вядомым, дзякуючы яго публікацыі ў альбоме Іканапіс Беларусі
XV–XVІІІ стст., дзе фігуруе пад датай 1648–1650 гг.22 Другі абраз ніколі не
даследаваўся спецыялістамі і ўвогуле з’яўляецца не ўведзеным у навуковае
карыстанне23. Дата абраза з вёскі Ляхаўцы, прапанаваная Н. Ф. Высоцкай
у згаданым альбоме, грунтуецца на тым, што да гэтых жа гадоў належаць
вельмі падобныя па стылістыцы абразы іншых сюжэтаў з Маларыцкага
раёнa, на якіх маюцца даты ў подпісах24. Аднак ад іх, вызначаных як спадчына
ананімнага маларыцкага майстра, гэты помнік адрозніваецца характарам
арнаменту, тады як ва ўсіх астатніх помнікаў групы ён вельмі падобны.
Пэўная яго стылістычная блізкасць да так званых маларыцкіх абразоў
тлумачыцца агульным перыядам стварэння і лакальнымі традыцыямі.
Іншыя даследчыкі выказвалі розныя версіі адносна датавання: і канец XVІ
– пачатак XVІІ ст.25, і другая палова XVІІ ст.26 На нашую думку, абраз быў
створаны ў першай палове XVІІ ст. Помнік з вёскі Дарапеевічы належыць
прыблізна да гэтага перыяду, але ён, верагодна, крыху больш позні за абраз
з вёскі Ляхаўцы. У гэтым кантэксце яшчэ цікава правесці параўнанне гэтых
двух абразоў з Маларыцкага раёна з датаваным абразом з Магілёва, на якім
ёсць надпіс – 1649 г. Але перш разгледзім іканаграфію названых помнікаў
з Заходняга Палесся.
Гл. іл. 4. Н. Ф. Высоцкая, Іканапіс Беларусі…, іл. 29–31.
Гл. іл. 5.
24
Н. Ф. Высоцкая, Іканапіс Беларусі…, іл. 20–28, 32.
25
Ю. В. Хадыка, Аб датаванні групы помнікаў канца ХVI – пачатку ХVII ст., [у:] Помнікі
старажытнабеларускай культуры: Новыя адкрыцці. Зборнік артыкулаў, рэд. С. В. Марцэлеў,
Мінск 1984, с. 30–36.
26
І. М. Быцева, Ю. В. Хадыка, Група абразоў другой палавіны ХVII ст. з Брэста, [у:]
Помнікі мастацкай культуры Беларусі: Новыя даслед.: Зборнік артыкулаў, рэд. С. В. Марцэлеў,
Мінск 1989, с. 30–34.
22
23
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Ложак, на якім ляжаць Св. Ганна ў абодвух выпадках размешчаны справа,
што адрознівае гэтыя абразы ад разгледжаных вышэй помнікаў з вёсак
Парахонск і Рухча. У абразах з Маларыцкага раёна яе фігура значна большая
па памерах за астатнія постаці. Падобнымі на абедзвюх іконах з’яўляюцца
і форма ложку з балдахінам, і размяшчэнне стала ля яго, і збудаванні на заднім
плане, і форма ганку з прыступкамі левага будынка, і эпізод вакол купелі на
першым плане: тут і колькасць служанак, і іх ракурсы, і жэсты, і форма купелі,
збанка і крэсла, на якім сядзіць павітуха; і кампазіцыя з калыскай: яе форма,
тканіны на ёй для спавівання немаўля, колеры адзення служанкі. Асноўныя
адрозненні паміж гэтымі абразамі: колькасць жанчын у святочнай працэсіі
(на абразе з вёскі Ляхаўцы іх чатыры, з вёскі Дарапеевічы – дзве), Св. Іакім
у першым з названых – на левай вежы, у другім – на правай; адна са служанак
у адным выпадку стаіць у аркавым праёме, у другім – яна бліжэй да стала;
эпізод з калыскай на першым плане паказаны люстэркава ў адным выпадку
адносна другога; на абразе з вёскі Ляхаўцы ў кампазіцыю ўключаны эпізод
Ласканне Марыі, якога няма на другім абразе. Усе гэтыя адрозненні сцісла
можна ахарактарызаваць так: кампазіцыя першага з названых абразоў больш
разгорнутая, другога – больш лаканічная. А гэта абумоўлена шырынёй ікон,
якая ў сваю чаргу вынікае з памераў іканастаса, бо, відавочна, што ў абодвух
выпадках гэта іканастасныя выявы.
Уцэлым, кампазіцыя абодвух абразоў даволі традыцыйная, склад
персанажаў – таксама. Але, што варта адзначыць, абраз з вёскі Ляхаўцы
з усёй захаванай іканапіснай беларускай спадчыны на сюжэт Нараджэнне
Багародзіцы вылучаецца тым, што тут прадстаўлены эпізод Ласканне
Марыі. Сама наяўнасць такой сцэны на абразах разглядаемага сюжэту не
з’яўляецца ўнікальнай, калі весці гаворку пра візантыйскі і старажытнарускі
іканапіс. Для беларускага сакральнага жывапісу, для якога ўжо з канца
XVІ ст. уласцівы пэўны натуралізм не характэрна адлюстраванне ў адной
кампазіцыі розных па храналогіі эпізодаў з жыцця святога (гаворка не ідзе
пра асобныя клеймы на жыційных абразах). Такіх прыкладаў крайне мала.
Згадаць хіба можна Цалаванне Іакіма і Ганны; Дабравесце Ганне 1648–1650 гг.
з в. Олтуш Маларыцкагo раёна – з той групы, да якой Н. Ф. Высоцкая аднесла
і разглядаемы абраз Нараджэнне Багародзіцы. У гэтым уцэлым назіраецца
захаванне архаічнай з’явы. І яшчэ адна дэталь, як сведчанне старых традыцый
– спосаб паказу дзіцяці. Тут маленькая Марыя, калі меркаваць па прапорцыях
яе цела, паказана як паменшаная фігура дарослага. Дарэчы, на абразе з вёскі
Дарапеевічы яна адлюстравана па-іншаму, мае дзіцячыя прапорцыі, што
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з улікам усіх вышэй адзначаных рысаў дазваляе выказаць думку пра крыху
пазнейчы час стварэння, чым іконы з Ляхаўцаў.
У дадзеным кантэксце для параўнання цікава прыгадаць датаваны абраз з
горада Магілёва. На гэтым помніку 1649 г. дзея паказана менавіта ў інтэр’еры,
а не на фоне будынкаў27. Гэта падкрэслена наяўнасцю акна і пейзажам за ім.
Тады як у абодвух абразах з Маларыцкага раёнa намёкам на інтэр’ер была
толькі прамаляваная падлога. Самай яскравай кампазіцыйнай адметнасцю
гэтага абраза ў параўнанні з прааналізаванымі вышэй помнікамі з’яўляецца
ўключэнне Св. Іакіма ў агульную сцэну ў пакоі парадзіхі. Пазней мы гэта
будзем назіраць і на іншых помніках, у тым ліку на Заходнім Палессі. Тут жа
звяртае на сябе ўвагу дасканала распрацаваная жанравая сцэна. Гэта ўжо не
лінейная кампазіцыя, што мы назіралі ў вышэй прааналізаваных творах, дзе
жанчыны з працэсіі стаялі ў радок, а – цікава скампанаваная група. Гэты абраз
мы прыгадалі не выпадкова. Ён, як дакладна датаваны твор, можа з’яўляцца
арыенцірам у атрыбуцыі іншых абразоў. Абодва помнікі з Маларыцкага
раёнa з’яўляюцца больш архаічнымі, што сведчыцць або пра іх ранейшы час
стварэння, або пра прыхільнасць да старых традыцый на Заходнім Палессі
больш доўгі перыяд у параўнанні з Магілёвам.
Напэўна, наступным паводле храналогі захаваным помнікам з гэтага
рэгіёну з’яўляецца абраз са святочнага чыну іканастаса царквы Нараджэння
Багародзіцы гарадскога пасёлка Шарашова Пружанскага раёна28. Абразы
з трох чыноў іканастаса захоўваюцца ў НММ. Пры іх публікацыі ў альбоме
Жывапіс Беларусі ХІІ – XVІІІ стст. яны фігуруюць пад датай – другая палова
XVІІІ ст.29 Гэтае датаванне, зробленае на падставе часу ўзвядзенне царкоўнага
будынку, з якога абразы паступілі ў музей, на нашую думку не з’яўляецца
абгрунтаваным. Дакладна вядома, што храм тут існаваў і раней і няма
сумневаў, што іканастас ствараўся яшчэ для яго, адкуль пасля быў перанесены
ў новаўзведзеную царкву. У візіце за 1725 г. згадваецца ў прыватнасці абраз
Трох Свяціцеляў30, які з іконамі Апосталаў складае агульную стылістычную
групу. А гэта значыць, што апостальскі чын іканастаса ствараўся да 1725 г.
Абразы святочнага яруса адрозніваюцца ад іх – відавочна, пісаліся іншым
Н. Ф. Высоцкая, Іканапіс Беларусі…, іл. 17–19.
Гл. іл. 7.
29
Н. Ф. Высоцкая, Жывапіс Беларусі XII – XVIII стагоддзяў, Мінск 1980, іл. 93.
30
Archiwum Państwowe w Lublinie, Chełmski Konsystorz Grecko-katolicki, sygn. 101; Генеральныя візіты грэка-каталіцкіх цэркваў Холмска-Бэлзскай епархіі, б.д.; генеральныя візіты
грэка-каталіцкіх цэркваў Любінскага дэканата, 1720; генеральныя візіты грэка-каталіцкіх
цэркваў Бяльскага, Бельскага, Брэсцкага, Драгічынскага, Камянецкага, Кобрынскага, Мельніцкага, Палескага, Пружанскага, Уладаўскага дэканатаў, 1725–1727, арк. 128.
27
28
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майстрам. Але няма сумневу, што яны ствараліся ў той жа, ці нават больш
ранні час (але дакладна не пазней).
Акрамя стылістыкі абразоў гэтага комплекса, да такога меркавання
схіляе склад ікон святочнага чыну. Так, акрамя шарашоўскага іканастаса
больш не вядомы прыклады “другой паловы XVIIІ ст.”, дзе святочны ярус
быў бы прадстаўлены такой колькасцю – тут іх ажно 24. Але з гістарычных
крыніц вядома, што ў беларускіх храмах такі і нават большы лік ікон у раз
глядаемым радзе быў ў канцы ХVІ – пачатку XVII ст. Прыкладамі з’яўляюцца
праваслаўныя саборы ў Тураве і Пінску і Успенскі храм Лешчынскага
манастыра. У першым з названых знаходзілася 29 абразоў Божых Святаў,
у другім – 2431, у трэццім – 2032. Гэтая акалічнасць ўскосна указвае на
больш ранняе паходжанне шарашоўскіх святочных абразоў, чым прынята
меркаваць. Але безумоўна, што без уліку іншых абгрунтаванняў, гэтая думка,
выказаная на падставе параўнання з аналагамі, сама па сабе не з’яўляецца
доказнай.
Абраз Нараджэнне Багародзіцы мае вельмі лаканічную кампазіцыю. Гэта
можа тлумачыцца і невялікай шырынёй ікон святочнага яруса: мае памеры
96х58х3-4 см. Разам з тым, прыгадаем, што абраз з Парахонска значна меншы,
а пры гэтым персанажаў там увасоблена больш. Тут жа звяртае на сябе ўвагу
адсутнасць Св. Іакім. З дарамі да парадзіхі прыйшла толькі адна дзяўчана.
На першым плане павітуха з памочніцай купаюць у драўлянай балейцы
немаўля, падліваючы ваду са збанка, адна служанка стаіць ля пустога стала.
Паказальна, што тут, як у іншых абразах XV – першай паловы XVІІ ст.
з Заходняга Палесся сцэна разгортваецца на фоне будынкаў. У пазнейшых
абразах, як і ў помніку 1649 г. з Магілёва, будзе выразна прапісаны інтэр’ер.
Тут жа мы не бачым нідзе побач з парадзіхай стамну – сасуд, які з’яўляўся не
проста прадметам побыту, а правобразам Багародзіцы, як пра гэта гаворыцца
ў малітвах у яе гонар: “Радуйся, стамна, якая манну носіць, што цешыць усіх
набожных”33.
Сасуд, а ён мог быць рознай формы, прысутнічае на ўсіх вышэй згаданых
абразах. Звычайна ён знаходзіцца ў руках у адной з удзельніц святочнай
працэсіі. Цікава, што на самым старым помніку – з Парахонска, на самім
жа ложку парадзіхі стаіць збан. У дзяўчыны-наведвальніцы таксама ў руках
сасуд. Гэта з аднаго боку з’яўляецца адлюстраваннем традыцыі пра адорванне
31
Описи ризницы Турово-Пинской епископии (1585–1615 гг.), падрыхтаваў і апрацаваў Ю.
М. Мікульскі, ”Беларуская даўніна. Гістарычны альманах”, вып. 2, 2015, с. 179–201.
32
Д. И. Довгялло, Пинский Лещинский монастырь в 1588 г., Минск 1909, с. 115.
33
С. Н. Липатова, op. cit., с. 32.
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парадзіхі, а з другога – візуальным увасабленнем ідэі пра нараджэнне
Багародзіцы, якой наканавана стаць такім сасудам, які будзе выношваць
Збавіцеля. У іканаграфію гэтага сюжэта з ХІV ст. уваходзіць стол для дароў.
Як бачна, у беларускі іканапіс гэтая практыка прыходзіць не адразу, бо на
помніку XV ст. ён яшчэ не прадстаўлены. А вось на пазнейшых абразах
прысутнічае амаль заўсёды да канца XVІІІ ст. Але, калі ён першапачаткова
і выкарыстоўваўся для падарункаў (як на абразе з вёскі Рухча), то пазней –
з нарастаннем этнаграфізму у мясцовым іканапісе, гэты элемент мэблі даваў
магчымасць увесці ў кампазіцыю больш побытавых падрабязнасцяў: на ім
ставіўся посуд з ежай, сталовыя прыборы, клаліся прысмакі (абразы з вёсак
Ляхаўцы, Дарапеевічы, горада Магілёў). Што цікава, на абразе з гарадскога
пасёлка Шарашова стол увогуле пусты. Пэўная лаканічнасць уласціва
і іншым абразам са святочнага цыклу гэтага іканастаса.
Мяжой XVІІ–XVІІІ ст. Н. Ф. Высоцкая прадатавала цікавы абраз
з царквы Нараджэння Багародзіцы вёскі Ляхаўцы Драгічынскага раёна,
хаця, верагодна, што ён крыху пазнейшага часу34. Гэты помнік істотна
адрозніваецца ад вышэй прааналізаваных сваёй мастацкай разняволенасцю.
Пры даволі традыцыйнай схеме, дзе на ложку ляжыць Св. Ганна, а на першым
плане адбываецца купанне немаўля (але адзначым, што ў кампазіцыю не
ўключаны Св. Іакім), тут назіраецца шмат новых прыёмаў і дэталяў. Гэта
і цікавая перспектыва ложку, і дзіўнае перацяканне фіранкі балдахіна ў абрус
стала, і складаны ракурс нахіленай служанкі, і нечаканая наяўнасць мантыі
ў дзяўчыны, якая трымае над купеллю маленькую Марыю. Звяртаюць на
сябе ўвагу прычоскі дзяўчат, вытанчаная форма збанка ля балейкі, аднак
найбольшую ўвагу з элементаў стафажу прываблівае пейзаж на заднім плане.
Такім пераканаўчым спосабам жывапісец падкрэсліў, што дзея адбываецца
ў інтэр’еры. Аднак пейзаж тут, у адрозненне ад згаданага абраза з г. Магілёва,
выкананы менавіта ў жывапіснай, а не іканапіснай манеры. Увогуле,
відавочна, што твор напісаны пад уплывам еўрапейскага мастацтва, або
нават мастаком, які атрымаў навыкі малявання ў еўрапейскіх краінах.
У XVІІІ ст. ужо больш выразна назіраецца імкненне да кампазіцыйнага
разняволення, пэўнага спрашчэння, а пры гэтым узрастае цікавасць да
побытавых дэталяў, што тлумачыцца пануючай роляў эстэтыкі барока.
Характар іканапісу Заходняга Палесся ў гэты час вызначаецца большым
этнаграфізмам у параўнанні з XVІІ ст. І, калі на больш ранніх абразах
іканапісцы імкнуліся перадаць атмасферу багатага дома, бо як вядома
34

Гл. іл. 8. Н. Ф. Высоцкая, Іканапіс Беларусі…, іл. 55.
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з апокрыфаў “Іакім быў даволі заможным і прыносіў Госпаду двайныя
дары”35, то ў XVІІІ ст. мясцовыя майстры ўсё часцей адлюстроўвалі знаёмы
ім з рэчаіснасці, а гэта найчасцей местачковы, інтэр’ер і прадметы побыту.
Гэтыя асаблівасці ўжо праяўляліся і на абразе, верагодна, канца XVІІ ст. з г.п.
Шарашова, дзе замест металічнай прачаканенай купелі, прадстаўленай на
больш ранніх абразах, маленькую Марыю амываюць у драўлянай балейцы.
На помніку сярэдзіны XVІІІ ст., вывезеным у НММ разам з іншымі
абразамі святочнага чыну іканастаса з царквы Св. Міхаіла (паходзяць
з царквы Узвядзення Крыжа) вёскі Аброва Івацэвіцкага р-на назіраюцца
новыя сюжэтныя хады36. Тут упершыню мы бачым, што немаўля не амыва
юць (ці трымаюць ля купелі перад ці пасля гэтага), а перадаюць Маці.
Пазней, на абразах ХІХ ст., такі эпізод будзе сустракацца часцей, а таксама
шырока будзе ва ўжытку іншы матыў: служанкі трымаюць дзіця, але не
ля купелі, а наводдаль ад яе – як самастойная сцэна. На аброўскім абразе
пры перадачы спавітага немаўля Св. Ганне прысутнічае і бацька, які стаіць
побач з жанчынай-павітухай. З іншага боку ад ложка знаходзіцца дзяўчына
з пачастункам: у місе ляжыць гронка вінаграду. А на невысокім століку,
што цікава, даволі па-майстэрску напісана шкло: келіх і бутэлька. Уцэлым
кампазіцыя вельмі лаканічная, згрупаваная вакол парадзіхі і не мае асобных
сцэнаў купання ці ласкання Марыі. Напамінам пра рытуальнае амавенне
дзіцяці з’яўляецца таз. Хутчэй за ўсё мастак імкнуўся перадаць тут медную
пасудзіну, якая ў той час у сялянскім побыце была ва ўжытку. А тое, што дзея
адбываецца ў інтэр’еры, перададзена выключна пры дапамозе цёмнага фону
і фіранак, што спускаюцца фальбона зверху. Ніякіх архітэктурных элементаў
тут няма.
Цікава разгледзець і іншы абраз таго ж перыяду – помнік з царквы
Нараджэння Багародзіцы вёскі Дзівін Кобрынскага раёнa37. Тут на 1759 г.,
пра што сведчыць візіта, знаходзіўся двух’ярусны іканастас, у верхнім ярусе
якога былі наступныя абразы: Апека Божай Маці, Збавіцель, Уваскрэсенне,
Богаз’яўленне, Узнясенне, Св. Ануфрый, Св. Арханёл Міхаіл, Св. Марцін,
Св. Антоній Падуанскі38. Мясцовы чын паводле складу быў даволі трады
цыйным: паабапал Царскай Брамы размяшчаліся справа абразы Збавіцеля
і Каранаванне Божай Маці, злева – Багародзіцы і галоўны храмавы –
Нараджэнне Багародзіцы. Некаторыя з гэтых твораў дайшлі да нашых дзён.
С. Н. Липатова, op. cit., с. 9–10.
Гл. іл. 9.
37
Гл. іл. 10.
38
Lietuvos valstybes istorijos archyvas, F. 634, Ap. 1, B. 48, T. 184.
35
36
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Цяпер яны знаходзяцца ў Музеі старажытнабеларускай культуры Цэнтра
даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай
акадэміі навук Беларусі (МСБК) і НММ. Іх аўтарства і час стварэння вядомы
дзякуючы подпісам на некаторых з іх (астатнія атрыбутаваны метадам
аналогіі). Так, над напісаннем гэтых абразоў у 1751–1754 гг. працаваў
Томаш Міхальскі. Работы гэтага майстра і яго сына Славы Міхальскага
вядомы таксама і на Валыні. Творчасці гэтах іканапісцаў прысвячаліся
даследаванні беларускіх і ўкраінскіх мастацтвазнаўцаў39. У сваёй публікацыі
Аляксандрa Ярашэвіч і Наталья Трыфанава адзначылі, што на Беларусі
вядома шэсць твораў Томаша Міхальскага – акрамя пяці прыведзеных
яшчэ і абраз Божай Маці, які захоўваецца ў НММ40. На іх думку, некаторыя
з гэтых помнікаў, паходзяць з царквы Св. Параскевы Пятніцы ў Дзівіне41.
Аднак, як сведчыць прыведзеная вышэй візіта 1759 г., у Прачысценскай
царкве былі іконы тых жа сюжэтаў, што і захаваныя па сённяшні дзень
абразы. У Пятніцкай царкве, дарэчы, іконы былі іншага зместу. На абразе
Нараджэнне Багародзіцы ў адрозненні ад некаторых іншых абразоў з гэтай
групы, імя іканапісца не ўказана, а ёсць толькі дарчы надпіс з датай: “Сію
икону сооружіли […] Р Іоан Юхимчук Іляш Давидюк Р Б (1755)”. Аднак
яе параўнанне з падпісанымі творамі Томаша Міхальскага сведчыць пра
прыналежнасць твора таму ж пэндзлю.
Тут мы назіраем вяртанне да традыцыйнай схемы, якая складалася з двух
планаў: галоўны, дзе была на ложку прадстаўлена парадзіха са служанкай
і святочнай працэсій, і пярэдні, дзе была ўвасоблена сцэна амывання немаўля.
Але цікавым кампазіцыйным рашэннем, якое не мае аналагаў, з’яўляецца
падзел на два ўзроўні. Верагодна, такім спосабам мастак вырашыў праблему
перспектывы, бо, зразумела, што пры паказе памяшкання неабходна перадаць
Л. Карпюк, Творчість Слава і Томаша Мiхальських на Волині у середині ХVIII ст.,
[у:] Волинська ікона: дoслідження та реставрація: Науковий збірник, вип. 10: Матеріали Х
міжнародної наукової конференції з волинського іконопису м. Луцьк, 31 жовтня-1 листопада
2003 року., упор. Є. І. Ковальчук, Луцьк 2003, с. 58–60.
А. А. Ярашэвіч, Абразы Томаша Міхальскага ў Музеі старажытнабеларускай культуры
(Мінск), [у:] Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Науковий збірник,
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глыбіню прасторы, каб упісаць гэтыя дзве сцэны. Томаш Міхальскі справіўся
з задачай іншым чынам: ён паказаў гэта як дзве групы, размешчаныя на
розных па вышыні пласкасцях. Сцэна ў верхняй частцы з’яўляецца даволі
тыповай для гэтага перыяду: на ложку з балдахінам ляжыць Св. Ганна,
якой дзяўчына падае сподак з кубачкам, з супрацьлеглагла боку за сталом
перад разгорнутай кнігай сядзіць Св. Іакім, а з-за фіранкі вызірае дзяўчына.
Даследчыкамі выказвалася думка, што гэта прадстаўлена ўжо падрослая
Марыя42. Аднак на нашую думку, для іканапісу гэтага перыяду не было
ўласціва спалучэнне ў адной кампазіцыі падзеяў, якія адбываліся ў розныя
прамежкі часу. Тым больш, у астатніх абразах разглядаемага майстра такое
больш нідзе не назіраецца. Верагодна, што тут паказана адна са служанак.
Цікава, што мастак не выкарыстоўваў ніякія дадатковыя прыёмы, каб
падкрэсліць, што дзея адбываецца ў інтэр’еры. Толькі падлога з’яўляецца
сведчаннем гэтаму, а таксама мэбля. Але няма ні скляпенняў, ні аконных
праёмаў; ні проста зацямнення прасторы, як у аброўскім абразе.
У ніжняй частцы абраза прадстаўлена традыцыйная сцэна купання
Марыі, якая паводле складу персанажаў або іх ракурсаў не мае нічога асаблі
вага. Аднак гэты абраз вылучаецца надзвычайнай побытавай падрабязнасцю.
З нечаканых рэчаў, якія ніколі не сутракаліся на абразах такога сюжэту, тут
прадстаўлены камін з раскладзеным вогнішчам. Ля яго стаіць дзяўчына,
якая грэе тканіну, для спавівання немаўля. Звяртае на сябе ўвагу і драўляная
кадка, пастаўленая на невысокі зэдлік; і калыска-гойданка ў руках адной
са служанак. Асобную цікавасць уяўляе ўбранне ўсіх персанажаў. Св. Іакім
прадстаўлены у шапцы-магерцы, верагодна, такім спосабам мастак імкнуўся
паказаць, што бацька народжанага немаўля толькі-толькі ўвайшоў у пакой,
каб наведаць сваю жонку пасля родаў. Бо пра тое, што ў памяшканні цёпла
і няма патрэбы насіць тут галаўны ўбор, сведчаць босыя ногі дзяўчат. Толькі
павітуха і служанка ля вогнішча прадстаўлены ў абутку – чорных пантофліках.
Звяртаюць на сябе ўвагу і жыночыя ўпрыгожванні: пацеркі і завушніцы.
На завяршэнне артыкула прыгадаем тры помнікі мяжы XVІІІ і ХІХ ст.
Асобную цікавасць з іх уяўляе абраз з царквы Нараджэння Багародзіцы
вёскі Чарняны Маларыцкага раёна, які цяпер захоўваецца ў МСБК43. Ён
вылучаецца не столькі кампазіцыяй, яна тут даволі традыцыйная, колькі
тэхнікай выканання, якая абумовіла надзвычайную дэкаратыўнасць гэтага
твора. Тут прапісаны толькі лікі, рукі дарослых персанажаў і аголенае цельца
Ibidem.
Гл. іл. 11. Г. А. Флікоп-Світа, Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом,
Мінск 2019, с. 196.
42
43
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немаўля, а ўсё астатняе выканана ў тэхніцы рэльефу па ляўкасе, што стварае
візуальнае падабенства да металічнай чаканенай шаты. Па-сутнасці, гэта
імітацыя яе. У другой палове XVІІІ ст. у лакальным рэгіёне на Брэстчыне
фарміруецца такая ўнікальная мастацкая з’ява, як рэльефныя абразы. Яны
адпавядалі тагачасным густам мясцовага насельніцтва і неслі своеасаблівую
эстэтыку. У МСБК захоўваецца некалькі абразоў з гэтага рэгіёну, створаных
пераважна на мяжы XVІІІ і ХІХ ст. Дэкаратыўнасць помніка з Чарнянаў
дасягаецца не толькі дзякуючы выкарыстанню акрэсленага прыёма,
але і адметнай пластычнай мовай, пэўным схематызмам і графічнасцю.
Што датычыцца іканаграфіі, то цікава, што і ў канцы XVІІІ ст. часам
выкарыстоўваліся традыцыйныя формы.
У гэты ж час пераважную большасць складалі абразы іншага характару.
Вышэй ужо прыводзіліся прыклады творчай свабоды ў распрацоўцы
кампазіцыі, што назіралася з сярэдзіны XVІІІ ст. А пад канец гэтага стагоддзя
такія тэндэнцыі ўсё больш нарастаюць. У той жа царкве вёскі. Парахонск, пра
якую размова ішла ў самым пачатку артыкула, падчас навуковых экспедыцый
былі зафіксаваны і іншыя абразы на сюжэт Нараджэння Багародзіцы, а не
толькі ўнікальны твор XV ст. Вельмі цікавая жанравая сцэна прадстаўлена
на помніку канца XVІІІ ст.44 Тут мастак старанна ікнуўся перадаць дынаміку,
бо амаль усе персанажы, за выключэннем статычнага Іакіма, паказаны
ў складанх ракурсах ледзь не спінай да гледача. Народжанае немаўля трымае
не павітуха ля купелі, а – Маці, якая ляжыць на ложку. Прычым ракурс у Св.
Ганны такі, што корпусам яна павернута да Св. Іакіма, які стаіць ля аркавага
прыёма – намёк на тое, што ён толькі што ўвайшоў, але галаву яна павярнула
на гледача.
А ў супрацьвагу прыгадаем помнік наіўнага мастацтва з гэтай жа царквы,
дзе кампазіцыя цалкам статычная45. Тут няма шматфігурнай жанравай сцэны,
заснаванай на ўзаемадзеянні персанажаў. Па сутнасці, тут кожная постаць
пададзена паасобку, а па вольнай прасторы справа і перагружаным левым
баку бачна, што мастак быў не надта спрактыкаваны нават у кампаноўцы
фігур, не тое, што ў іх перадачы. Гэты абраз мы згадваем у артыкуле яшчэ і для
таго, каб увесці ў навуковы ўжытак, верагодна, ужо страчаны помнік. Справа
ў тым, што ён быў выяўлены падчас экспедыцыі 1972 г., а пры пазнейшых
наведваннях царквы ўжо ў ХХІ ст. яго там ужо не было.

44
45

Гл. іл. 12.
Гл. іл. 13.
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На жаль, такі лёс напаткаў і шэраг іншых абразоў розных рэгіёнаў
Беларусі, якія пасля вяртання да рэлігіі ў постсавецкі час з храмаў у хуткім
часе былі прыбраны, бо новымі святарамі яны звычайна ўспрымаюцца
як “некананічныя”, бо за эталон бяруцца рускія іконы, а абразы мясцовай
беларускай традыцыі істотна ад іх адрозніваюцца.
Праведзенае даследаванне дазволіла ўвесці ў навуковы зварот невядо
мыя для грамадскасці і спецыялістаў абразы Нараджэння Багародзіцы
на Заходнім Палессі, сістэматызаваць іх, удакладніць перыяд напісання
і разгледзець жывапісную сакральную спадчыну гэтага рэгіёну ва ўсёй
разнастайнасці кампазіцый у межах аднаго сюжэту. Як было прасочана,
у разглядаемай мясцовасці даволі статычная “лінейная” схема захоўвалася
амаль да канца XVІІ ст. Але ўжо на мяжы стагодзяў, а асабліва найбольш
яскрава ў сярэдзіну XVІІІ ст. з’яўляюцца сапраўдныя жанравыя сцэны, дзе
дасканала распрацавана ўзаемадзеянне паміж персанажамі, яны пададзены
ў цікавых ракурсах і позах. У гэты ж час дасягае росквіту і этнаграфізм, які
пачаў паціху праяўляцца яшчэ ў канцы XVІ ст., але менавіта праз стагоддзепаўтара дасягнуў яскравага ўвасаблення.

144 ■

Галіна Флікоп-Світа

Спіс ілюстрацый
1. Абраз Нараджэнне Багародзіцы XV ст. у металічнай гравіраванай раме 1650 г.
з дэкаратыўнымі накладкамі з жоўтага металу, царква Нараджэння Багаро
дзіцы в. Парахонск Пінскага раёна Брэсцкай вобл.
2. Абраз Нараджэнне Багародзіцы XV ст. у гравіраванай раме з белага металу 1650 г.
і шырокай чаканенай раме-ківоце з жоўтага металу XVІІІ ст. з накладкамі
анёлаў і кароны; царква Нараджэння Багародзіцы в. Парахонск Пінскага
раёна Брэсцкай вобл.
3. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, другая палова XVІ – пачатак XVІІ ст.; з царквы
Нараджэння Багародзіцы в. Рухча Столінскага раёна Брэсцкай вобл., захоў
ваецца ў НММ.
4. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, першая палова XVІІ ст.; з могільнікавай капліцы
в. Ляхаўцы Маларыцкага раёна Брэсцкай вобл., захоўваецца ў НММ.
5. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, першая палова XVІІ ст.; царква Нараджэння
Багародзіцы в. Дарапеевічы Маларыцкага раёна Брэсцкай вобл.
6. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, 1649 г.; з царквы Успення г. Магілёва, захоўваецца
ў НММ.
7. Фрагмент святочнага чыну іканастаса з тры абразамі на адной дошцы: Св. Ганна
і Св. Іакім; Нараджэнне Багародзіцы; Увядзенне Багародзіцы ў храм, другая
палова XVІІ – першая чвэрць XVІІІ ст.; з царквы Нараджэння Багародзіцы
г.п. Шарашова Пружанскага раёна Брэсцкай вобл., захоўваецца ў НММ.
8. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, канец XVІІ – першая палова XVІІІ ст.; з царквы
Нараджэння Багародзіцы в. Ляхаўцы Драгічынскага раёна Брэсцкай вобл.,
захоўваецца ў НММ.
9. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, сярэдзіна XVІІІ ст.; з царквы Св. Міхаіла (паходзяць
з царквы Узвядзення Крыжа) в. Аброва Івацэвіцкага раёна Брэсцкай вобл.,
захоўваецца ў НММ.
10. Томаш Міхальскі, абраз Нараджэнне Багародзіцы, 1755 г.; з царквы Нараджэння
Багародзіцы в. Дзівін Кобрынскага раёна Брэсцкай вобл., захоўваецца ў НММ.
11. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, канец XVІІІ ст.; з царквы Нараджэння
Багародзіцы в. Чарняны Маларыцкага раёна, захоўваецца ў МСБК.
12. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, канец XVІІІ ст.; царква Нараджэння Багародзіцы
в. Парахонск Пінскага раёна Брэсцкай вобл.
13. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, канец XVІІІ – пачатак ХІХ ст.; царква Нараджэння
Багародзіцы в. Парахонск Пінскага раёна Брэсцкай вобл.

Асаблівасці iканаграфіі aбразоў…

■ 145

SUMMARY
Halina Flikop-Svita
Features of the Iconography of Images Birth of the Virgin
in 15th–18th Centuries in Western Palesse
Keywords: Iconography, Icon Painting, Nativity of the Virgin, Western Palesse

This article examines the artifacts of icon painting on the theme Birth of
the Virgin, which come from the original historical and ethnographic region
of Belarus – Western Palesse. A number of historical factors have influenced
the fact that not only has developed its own distinctive tradition, but also that
it is here that the iconographic heritage is best preserved in comparison with
other regions. During the work, a unique artifact of the 15th century was
studied, which is valuable not only as an example of the iconography of the
Nativity of the Virgin, but in general as a rare artifact of that time. A study
of a group of icons from the Malaryta district allowed to clarify the dating
of these artifacts, and to determine their belonging to an earlier heritage
than previously thought. It was noticed that in the area under consideration
a rather static “linear” scheme persisted almost until the end of the 17th
century, and in the next century there were well-developed genre scenes with
interesting angles of characters and unexpected artistic techniques. At the
same time, ethnography is flourishing. A total of 11 icons of the 15th–18th
centuries were discovered and studied, which at first glance seems to be
a small number, but given the significant loss of the icon-painting heritage of
Belarus, this is a rather significant local group.
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в. Парахонск Пінскага
раёна Брэсцкай вобл.
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13. Абраз Нараджэнне Багародзіцы, канец XVІІІ – пачатак ХІХ ст.; царква
Нараджэння Багародзіцы в. Парахонск Пінскага раёна Брэсцкай вобл.

