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творчасцi вiцебскага мастака I. Бароўскага
© Вакар Л. У.

ВГ
У

Установа адукацыi «Вiцебскi дзяржаўны ўнiверсiтэт iмя П. М. Машэрава», Вiцебск

то
ри
й

У артыкуле разглядаецца жывапiс Iсаака Бароўскага. У сваёй творчасцi ён прайшоў праз усе этапы развiцця
айчыннага мастацтва другой паловы ХХ стагоддзя, застаючыся адданым рамантычнаму светаўспрыманню,
што дазволiла яму выпрацаваць свой непаўторны аўтарскi стыль. У шасцiдзясятыя гады ён у адпаведнасцi
з паэтыкай суровага стылю гераiзуе штодзённасць, у сямiдзясятыя шырока выкарыстоўвае прыёмы рамантычнага мантажу i паступова выходзiць да мантажу жывапiсных цытат, наблiжаючыся да стылiстыкi
постмадэрнiзму. У гiсторыю вiцебскай мастацкай школы I. Бароўскi ўвайшоў як пранiклiвы партрэтыст,
творы васьмiдзясятых гадоў прадстаўляюць яго як аўтара метафарычнага пейзажу. Яго пейзажы вылучаюцца фiласофскай напоўненасцю i пры ўсёй сваёй дэкаратыўнасцi ўтрымоўваюць абагульненасць i касмiзм
вобраза прыроды. Аснову арыгiнальных батальных палотнаў мастака заўсёды складае сiмвалiчны пейзажны
матыў, што прыўносiць у ваенную тэму рысы народнага эпасу.
Ключавыя словы: беларускi жывапiс, суровы стыль, постмадэрнiзм, вiцебская мастацкая школа.
(Искусство и культура. — 2011. — № 4(4). — C. 49–58)
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The article considers fine art works by Isaac Barouski. In his creative work he passed trough all the stages of the
development of the native art of the late XX century and remained devoted to romantic outlook. This allowed him to
work out his unique author’s style. In the 1960-ies he heroizes everyday life in accordance with the poetics of rigorous
style, in the 1970-ies he widely implements techniques of romantic build up and gradually comes up to building up
picturesque quotations thus approaching the stylistics of post modernism. I. Barouski entered the history of Vitebsk
art school as a penetrating portrait painter. His works of the 1980-ies present him as the author of metaphorical
landscape. His landscapes are characterized by philosophic contents and being decorative they keep the generalization
and cosmism of the image of nature. The basis of original battle canvases of the artist is symbolic landscape motive
which adds features of folk epos to military subject.
Key words: Belarusian painting, rigorous style, post modernism, Vitebsk art school.

узiраючы жывапiс i графiку Iсаака
Бароўскага, складана вызначыць, што
абудзiла ў iм творцу, дзе вытокi яго таленту. Магчыма, гэтую ролю адыграла сустрэча
ў юнацтве з патрыярхам вiцебскiх мастакоў
Юрыем Пэнам, уражаннi ад наведвання яго
майстэрнi, завешанай ад падлогi да столi парт-

С

(Art and Culture. — 2011. — No. 4(4). — P. 49–58)

рэтамi вiцебскiх прыгажунь. Iсаак Юльевiч
таксама стаў знакамiтым партрэтыстам. Разам з папулярнасцю за маэстра замацаваўся
i традыцыйны для мастака iмiдж дзiвака i самотнага рыцара жаночай красы. . . [1] Вялiкi
след пакiнулi ў лёсе мастака ваенныя гады,
цяжкае раненне ў 1943 годзе, калi пасля скла-
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ска. Да 1962 года ён быў адарваны ад роднага
горада i працаваў пераважна як мастак-афармiцель. Тры апошнiя гады прымаў удзел у
афармленнi павiльёнаў на ВДНГ у Маскве,
што прыпадае на перыяд ажыўлення мастацкiх працэсаў i пераасэнсавання шляхоў iх
развiцця. У нядаўна адчыненых Манежы i
Музеi выяўленчага мастацтва iмя А. С. Пушкiна адбываюцца шырокiя паказы замежнага
жывапiсу. Напрыканцы 1950-х гадоў у Траццякоўскай галерыi з поспехам праходзяць
выстаўкi мастакоў М. Урубеля, I. Левiтана,
К. Рэрыха, А. Iванова, А. Рублёва, творчасць
якiх пашырыла межы «рэалiстычнага канона». Для I. Бароўскага жывапiс эпохi мадэрна
надоўга робiцца прыцягальнай крынiцай разнастайных творчых метадаў i фактурна-пластычных тэхнiк. Iнтэлiгенцыя, зачараваная
дасягненнямi iтальянскага неарэалiзму, чакала ўзораў «новага стылю» ад суайчыннiкаў.
Патрэба абнаўлення мастацкай мовы абяцала свабоду пошукаў, акрыляла надзеяй плёну.
Натхнёным на ўласную творчасць вярнуўся
Iсаак Бароўскi ў Вiцебск.
Першая творчая «проба» адбылася ў
жанры плаката. У 1963 годзе Дзяржаўнае выдавецтва БССР правяло конкурс на лепшы
палiтычны плакат. У конкурсе прынялi ўдзел
звыш 30 мастакоў, якiя прадставiлi 66 плакатаў. Iсаак Бароўскi атрымаў трэцюю прэмiю за плакат «Шукай свой рэзерв» [7]. Дапамог шматгадовы вопыт мастака-афармiцеля, якi паспрыяў выпрацоўцы абагульняючага вобразнага бачання. Моцнае пластычнае
напружанне стане адметнасцю яго жывапiсу.
Менавiта праз гэты вопыт пошуку лаканiчных кампазiцыйных рашэнняў выпрацаваўся
ўласцiвы для яго партрэтаў сучасны стыль з
характэрным дынамiзмам, павышанай роллю
лiнii, экспрэсiяй энергiчнага мазка, фрагментарнасцю i першапланавасцю выяўлення.
Разам з пошукамi сучаснага вобраза мастак звяртаецца да класiчнай спадчыны, класiчных тэхнiк i сродкаў выразнасцi.
У 1960-я гады абуджаецца цiкавасць да ак-
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данай аперацыi застаўся салдат без дагляду
ў хлеўчуку ў поўнай адзiноце [2]. Тры днi iснавання на мяжы жыцця i смерцi. Магчыма,
гэты досвед небыцця высвецiў яго творчасць
зiмным святлом таямнiцы, што прыхавана ў
паўтанах яго палоцен, у перавазе халодных колераў жывапiсу, у рэдкай здольнасцi адчуваць
i ўвасабляць цiхае, незаўважнае для звычайнага вока жыццё прыроды. . . . Значным складнiкам яго паэтыкi, безумоўна, сталi каштоўнасцi «шасцiдзясятнiкаў»: напружаныя пошукi
праўды, рамантычная ўзнёсласць, драматычнае супрацьпастаўленне дабра i зла, вера ў мастацтва i творчасць як у вышэйшую справядлiвасць. Менавiта ў 60-я гады ён адчуў патрэбу заявiць пра сябе ў якасцi творцы, патрэбу
дыялога з гледачом i часам.
Мэта дадзенага даследавання — аналiз
стылёвай эвалюцыi ў творчасцi I. Бароўскага.
У якасцi метаду абiраецца фармальна-стылёвы аналiз твораў мастака, а ў якасцi тэарэтычнай асновы — працы А. Камiнскага [3],
Н. Манькоўской [4], А. Ягадоўскай [5].
Станаўленне творцы: рэтраспектыўныя тэндэнцыi i пошукi ўласнага стылю.
На пачатку творчага шляху I. Бароўскага
была Вiцебская мастацкая вучэльня, якая ў
перадваенныя гады лiчылася найлепшай школай на Беларусi. Тут яму давялося вучыцца ў знакамiтага мастака-педагога Уладзiмiра Хрусталёва, майстра iмпрэсiянiстычнага
краявiду i акварэльнага партрэта Льва Лейтмана, выдатнага рысавальшчыка i жывапiсца
Аляксандра Мазалёва [6]. Сувязь з творчасцю
гэтых мастакоў адчувальная ў працах I. Бароўскага праз выдатна пастаўлены малюнак,
праз уменне простымi сродкамi стварыць пераканаўчы мастацкi вобраз, праз пранiклiвыя
i даверлiвыя адносiны з натурай. Заўважны i
характэрны для кожнага з iх зварот да святла i ценю ў мэтах драматызацыi карцiннага
вобраза, напаўнення яго дынамiкай.
Хуткаму прафесiйнаму станаўленню
I. Бароўскага перашкодзiла вайна, якая ў
1943 годзе закiнула яго ў шпiталi Новасiбiр50
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ёй першай настаўнiцы Я. В. Клiмавай (1964)
мастак падкрэслiвае высакародства i ўнутраны спакой жанчыны. Яе прыязны позiрк i
ледзь заўважная ўсмешка на сцятых вуснах
выдаюць чалавека мудрага i моцнага. Партрэт
псiхiятра, прафесара I. Д. Сасновiка (1968) напоўнены духоўнай рэфлексiяй, што заўсёды
вылучае чалавека навукi. Яго постаць змешчана на фоне кнiжнай палiцы, погляд скiраваны
ўнутр сябе, а вялiкiя пальцы счэпленых рук
варушацца ў кругазвароце аргументаў чарговага пошуку iсцiны.
У партрэтах маладых людзей пануе
напружана-цiкаўнае эмацыянальнае стаўленне да свету, лiрычны пачатак пераважае аналiтычны. Менавiта як аўтар шматлiкiх партрэтаў сучаснай моладзi I. Бароўскi
сцвердзiўся на выстаўках i ўвайшоў у даведнiкi ды энцыклапедыi па мастацтву Беларусi [8]. Напiсаныя на светлым сонечным
фоне, яны лёгка ўспрымаюцца дзякуючы выразнасцi абагуленага сiлуэта i лаканiчнаму
кампазiцыйнаму рашэнню. У iмкненнi да яснасцi i кiдкасцi формы адчувальны вопыт працы
I. Бароўскага з плакатам. Мастак нiбы прапануе гледачу ўзор сучаснасцi, пэўны iдэал непасрэднасцi i адкрытасцi жыццю, свету, людзям
(«Вучань рамеснай вучэльнi», 1965; «Партрэт дзяўчыны», 1968; «Партрэт дзяўчынкi»,
1969). Менавiта гэтая звернутасць да свету адпавядала ўстаноўцы на пераадоленне межаў,
iмкненне спазнаць праз адкрытыя кантакты
iншыя народы i культуры. Дадзеныя настроi
панавалi сярод iнтэлiгенцыi шасцiдзясятых
гадоў, Бароўскi перадаў iх праз тэму акрыленага юнацтва.
Найбольшую вядомасць атрымаў партрэт «Медсястра» (1967), якi быў закуплены
Нацыянальным мастацкiм музеем Рэспублiкi
Беларусь [6]. У iм рамантычны пачатак не быў
так ярка выяўлены, але аптымiзмам вобраза
ён больш падыходзiў да афiцыйнай гераiзаванай канцэпцыi асобы. Падкрэсленая манументальная манера пiсьма надае яму значнасць
грамадскага iдэалу. Сам I. Бароўскi ўвогуле
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варэлi, i працы I. Бароўскага дэманструюць
глыбокае разуменне мастацкiх вартасцей гэтага матэрыяла. Лёгкi, празрысты «Партрэт
дзяўчыны» (1967) сведчыць пра майстэрства
сцiплымi сродкамi дасягаць пераканаўчасцi
вобраза. Адчувальная прыхiльнасць да мастацтва В. Сярова. Строгi малюнак дапоўнены няяркiмi, але насычанымi колерамi, якiя
тонка мадэлююць твар, валасы i рукi дзяўчыны. Амаль бесцялесная постаць акрэслена
лiнiяй i танальнымi плямамi.
Шасцiдзясятыя гады былi для мастака
перыядам даволi гарманiчным i шчаслiвым.
Гэта адчуваецца па яго творах, залiтых сонечным святлом i цеплынёй. Мастак плённа
працуе ў жанры камернага партрэта, дзе практычна адразу трапляе на свой вобраз, адметны ад iншых. Яго шматлiкiя партрэты моладзi i нават людзей сталага веку вылучаюцца прасветленасцю i жыццесцвярджальнасцю,
што iстотна дапаўняла канцэпцыю асобы суровага стылю з яго культам драматызму i канфлiктнасцi быцця. I. Бароўскi стаў тым творцам, працы якога паядналi два этапы развiцця
выяўленчага мастацтва. Эмацыянальны строй
яго партрэтаў лучыць iх з папярэднiм дзесяцiгоддзем, калi панавала адчуванне радасцi
жыцця i перамогi, кампазiцыйнае iх рашэнне i
абагуленае шырокае пiсьмо надаюць iм дынамiзм i вострае адчуванне часу, уласцiвыя для
шасцiдзясятых гадоў. Мастак адрывае сваiх
герояў ад побытавага атачэння, максiмальна
наблiжаючы да гледача i падкрэслiваючы тым
самым iх духоўную выключнасць.
Жыццесцвярджальная паэтыка i
лiрыка быцця ў партрэтным жывапiсе
1960 — пачатку 70-х гг. Пераважная большасць раннiх партрэтаў I. Бароўскага мае
простую кампазiцыю з пакаленным выяўленнем мадэлi i вельмi скупым прадметным радам, пададзеным фрагментарна. Сталых людзей мастак увасабляе ў стане самапаглыбленасцi, раскрываючы характар iх роздуму
праз дэталi фону альбо проста праз фактурнаэкспрэсiўныя якасцi жывапiсу. У вобразе сва-

51

Вакар Л. У. Эвалюцыя творчасцi вiцебскага мастака I. Бароўскага

ВГ
У

ўспамiны заценiлi пагляд, рассеклi глыбокай
складкай напружаныя бровы, жорстка сцялi
вусны. Паплечная выява героя Вiцебскага падполля П. М. Зайцава (1968) змешчана ў невялiкiм фармаце, наблiжаным да квадрата. Ён
абапёрся на правую руку, сцiснутую ў кулак,
i аддаўся рамантычным успамiнам. Iх гераiчны характар iлюструюць узнятыя нябачным
ветрам сiвыя валасы i рэзкi святлаценевы i
каляровы кантраст фону.
Вялiкую ступень дваiстасцi чалавечай
самасвядомасцi дэманструе партрэт былой
падпольшчыцы Тамары Лявончанкi (1975).
Яе грузнаватая постаць злёгку адкiнута назад
i нiбы падзелена на светлую i цёмную паловы. Напалову расшпiлены жакет падкрэслiвае
гэтую дваiстасць. Твар прыкрыты паўценем,
i толькi яркiя прамянi высвечваюць лоб, грудзi з медалём i сцiснутыя ў кулакi рукi. Святлаценевая i жывапiсна-пластычная напружанасць адпавядае стану ўнутранай барацьбы,
якая яшчэ не спынiлася ў душы жанчыны. Набыты падчас вайны досвед iснавання на мяжы
дабра i зла перайшоў у яе характар. Драматычнае напружанне вобраза стане адметнай
рысай для партрэтаў грамадзянскага гучання,
дзе мастак будзе ўвасабляць тыповыя характары i сацыяльную праблематыку.
Удалымi для I. Бароўскага былi партрэты людзей таленавiтых, захопленых сваёй
справай. На другой рэспублiканскай выстаўцы акварэлi ён паказвае «Партрэт мастака
Г. Шутава»(1968), якi адразу быў ухвалены
крытыкай [9]. Гэтым творам I. Бароўскi распачаў серыю прац, прысвечаных тэме творчасцi. Мастак паказаны на фоне карцiны ў стане
засяроджанасцi на сваiх думках. Вiдавочна,
што аўтар iмкнецца наблiзiць вобраз мастака да гераiчнага грамадскага iдэалу таго часу, падкрэслiць у iм iнтэлектуальны i валявы
пачаткi. Разам з тым у жаночых партрэтах
мы сустракаем рамантычнае разуменне прыроды творчасцi як гульнi. У «Партрэце архiтэктара З. I. Возеравай» (1971) гераiня з лёгкай усмешкай працуе за кульманам, гледзячы
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больш прыхiльны да камерных, лiрычных матываў ды вобразаў i таксама iмкнецца манументалiзаваць iх. На палатне «Паштальёны»
(1965) аўтар паказвае куток паштовага аддзялення, заваленага стосамi газет, дзе дзве маладыя паштальёнкi напаўняюць свае сумкi.
На першым плане ён пiша ў контражуры сонечнага святла постаць дзяўчыны, якая перад тым, як пайсцi да падпiсчыкаў, прысела
за стол i, углядаючыся ў маленькае люстэрка, фарбуе вусны. Нiбы няўзнак падгледжаны матыў надае сацыяльна-вытворчаму сюжэту лiрычнае гучанне, падкрэслiваючы ў паводзiнах дзяўчыны звычайную слабасць — жаданне быць прыгожай. У гэтай карцiне, што
закранае тэму адзiнства грамадскага i прыватнага, аўтар выказваецца на карысць апошняга, на карысць асобы.
Эмацыянальна блiзкiм у гэтым плане
да яе з’яўляецца «Партрэт дзяўчыны ў блакiтным» (1969), дзе мы зноў сустракаемся з
вобразам медсястры, але больш паэтычным.
Дзяўчына задуменна схiлiла галаву, сашчапiўшы рукi на каленях. Вобраз вельмi прыцягальны ў сваёй самотнасцi. Апроч постацi
дзяўчыны на палатне больш нiчога не выяўлена, i тая пяшчота, з якой мастак вiртуозна
вылучае белым колерам сiлуэт мадэлi з жывапiсна-экспрэсiўнага фонавага атачэння, кажа
пра iмкненне аўтара абаранiць самапаглыбленасць паэтычнай натуры. Як сапраўдны рамантык, Бароўскi лiчыць унутраны свет героя
за вышэйшую каштоўнасць.
Канцэпцыя драматызму i канфлiктнасцi быцця «суровага стылю» ў
партрэтах 1970-х гг. У працах конца шасцiдзясятых i першай паловы сямiдзясятых гадоў адчувальная драматызацыя ўнутранага
стану героя. Партрэт бальшавiка В. Л. Парахневiча (1969) напiсаны на фоне абрэзанага
рамай батальнага палатна з выявамi коннiкаў.
Ён нахiлiўся наперад, абапёрся на кiй i застыў
у балесным роздуме пра мiнулае. Буйная галава, магутны лоб, мясiсты нос i цяжкiя скiвiцы
выдаюць чалавека ўладарнага. Абуджаныя
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здзяйсненняў усяго чалавецтва. Карцiны «Геолагi» (1970-я) i «Будаўнiкi» (1970-я) сцвярджаюць героя, перакананага ў сваёй магутнасцi, акрыленага ўласнай велiччу ў пераўтварэннi прыроды. На першай паказана жыццё
палатачнага гарадка геалагiчнай экспедыцыi
на беразе ляснога возера, на другой — сход будаўнiчай брыгады на пачатку выкопвання катлавана. Эпiчныя далягляды пейзажа i структурная арганiзаванасць гаспадарання чалавека падаюцца як два роўныя пачаткi. Мастак
будуе складаную шматпланавую кампазiцыю,
смела скарыстоўваючы мантаж, сумяшчаючы
розныя эпiзоды, прасторавыя ракурсы, спалучэннi аб’ёмных i сiлуэтных форм. Бароўскi
любiць сiлуэт, якi насычае жывапiсную прастору графiчнай дэкаратыўнасцю i экспрэсiяй.
Дынамiчнае чаргаванне зацененых i высветленых месцаў паступова зацягвае погляд углыб
карцiны, супакойваючы вока неабсяжнасцю
далягляду. Карцiнны вобраз адначасова дэманструе кантрастнасць i завершанасць праз
ураўнаважанне графiчнага i жывапiснага элементаў.
Апяванне стваральнай дзейнасцi сучаснiка прысутнiчае i ў многiх краявiдах I. Бароўскага. Напрыклад, вядомы пейзаж «Дзвiна» (1976) пабудаваны на супрацьпастаўленнi ўпарадкаванай гарадской забудовы правага
берага ракi i зарослага здзiчэлым хмызам левага. Шырокая панарама гарадскога краявiду
з арачным мостом праз Дзвiну перадае iмклiвае развiццё ўрбанiстычных працэсаў. Толькi маленькi куток гарадскога парка на першым плане выступае прыгожай жывапiснай
масай з вычварнымi абрысамi галiнак i каранёў. Паўзмрок i арабескавы малюнак свавольных прыродных форм уражвае сваёй фантастычнасцю i таямнiчасцю. Пакуль што дадзены матыў успрымаецца вiдавочнай антытэзай прамакутнай геаметрыi новых кварталаў
i сiмвалам адыходзячага часу, аднак хутка ён
стане адным з асноўных у пейзажным жывапiсе мастака. Ужо тут I. Бароўскi выступае
як чулы да таямнiц прыроды творца, здатны
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на чарцёж, як у люстэрка. У карцiне «Каля
мальберта» (1973) маладая дзяўчына так захапiлася працай, што забылася пра ўсё на свеце. Яна прыўстала з крэсла i жэстам вiртуоза
прыцэльна кладзе мазкi на палатне. У пластыцы яе рухаў столькi iмклiвасцi i сканцэнтраванасцi, што ўзнiкае ўражанне дынамiкi танца. Пэўна, гэта самы пераканаўчы вобраз натхнення, створаны мастаком.
Рамантычны мантаж прасторавых
планаў сюжэтна-тэматычных карцiн
1970-х гадоў. У сямiдзясятыя гады I. Бароўскi адыходзiць ад першапланавасцi кампазiцыйных рашэнняў i засяроджана працуе
над перадачай глыбiнi прасторы. Дзеля гэтага ён скарыстоўвае складаныя перспектыўныя
пабудовы i светлаценевыя эфекты. Пульсацыя
святла i строга пралiчаныя кампазiцыйныя
рытмы арганiзуюць прастору яго сюжэтнатэматычных карцiн i пейзажаў.
Касмiчнымi рытмамi i гармонiяй мастак
напаўняе простае жыццё сваiх гераiнь карцiны «Атэлье» (1976). Гэта сапраўдны гiмн жаночым рукам, iх майстэрству рабiць свет вакол сябе прыгожым. Праца вязальшчыц i швачак успрымаецца праз жэст, якi мае цудадзейную сiлу. Яны не столькi працуюць, колькi
выконваюць пэўны рытуал, напоўнены магiчнай красой. З годнасцю антычных багiнь перамотваюць нiткi, разгортваюць тканiну, сочаць
за працай вязальных машын, прымерваюць
строi. Мастак падкрэслiвае выразнасць дзявочага сiлуэта, падаючы яго цёмныя абрысы на
светлым фоне альбо, наадварот, белай плямай
у зацененым атачэннi. З яго дапамогай ён адзначае межы прасторавых планаў, ведучы пагляд гледача ўглыб карцiны, дзе праз шырокае вакно раскрываецца панарама з размераным рытмам арак моста праз Дзвiну. Мастак
зачараваны сваiмi гераiнямi i ў знак свайго
захаплення на першым плане на стале сярод
бабiн нiтак i кнiг пiша кветку гваздзiка.
Мастак перадае рамантычную напоўненасць штодзённай працы сучаснiка, якi адчувае сябе супрыналежным да маштабных
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вячэрнi пейзаж. Уся прастора запоўнена зiхоткiм святлом, што вырывае з цемры плоскасныя карцiнныя вобразы Пэна. Майстар праз
свавольную гульню святла акцэнтуе ўвагу на
самых значных творах Пэна, надзяляючы iх
уласнай глыбiнёй i разам з тым вiртуозна суадносячы з асноўнай прасторай палатна. Вобраз майстэрнi ўспрымаецца як своеасаблiвая
метафара творчай спадчыны Пэна, як пэўны
сусвет, якi народжаны яго талентам пры дапамозе пэндзляў ды цюбiкаў з фарбамi, што
матэрыяльна выпiсаны ў якасцi артыстычнага нацюрморта на першым плане.
Метафарычнасць вобраза ў гiстарычным i пейзажным жывапiсе. Схiльнасць да шырокiх абагульненняў сiмвалiчнага характару вiдавочная i ў творах на ваенную тэматыку. Вертыкальны фармат палотнаў з iх патэнцыяй да сцвярджэння i статыкi дазваляў I. Бароўскаму ўздымаць просты
матыў, узяты са штодзённасцi, на ўзровень гераiчнага, пераўтвараць нязначнае ў велiчнае.
Палатно «Салдаты» (1972, 1982) дае абагульнены вобраз вайсковага братэрства. Дзве постацi выхаплены з паходнага марша i змешчаны на першым плане, увасабляючы сваёй энергiчнай хадой адно iмгненне ў iмклiвым развiццi ваеннай гiсторыi. Менавiта ўзаемавыручка
i надзейнае плячо сябра былi першай i галоўнай умовай гераiчных i пераможных паходаў.
Тэма ваеннага лiхалецця на гарызантальным палатне «Прывал» (1980-я), вырашаецца праз стварэнне эпiчнага краявiду з дынамiчнымi iмклiвымi аблокамi. На першым
плане злева змешчана рамантычная выява
коннiка, якi аглядае калону салдат, што спынiлiся на адпачынак. Мастак не акцэнтуе ўвагi нi на адной з салдацкiх постацей, усе яны
абагулены, схематызаваны i нават камандзiр
на канi пададзены са спiны толькi як знак
валявога, рамантычнага пачатку. Герой мае
абстрактны, пазаасабовы характар. Чалавек
i прырода спалучаюцца ў адзiны велiчны вобраз, дзе супрацьпастаўленне планаў, рытмаў,
маштабаў нараджаюць дынамiчны вобраз ча-
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стварыць запамiнальны сваёй экспрэсiяй вобраз.
Мантаж як сродак раскрыцця духоўнага свету мадэлi i гiстарычнай рэтраспектывы ў кампазiцыйным партрэце. Мантажныя прыёмы кампанавання iстотна пашыраюць магчымасцi партрэтнага жанру. Яны дазваляюць перанесцi акцэнты са
знешняга вобраза на ўнутраны стан героя, раскрыць змест яго думак i пачуццяў. Фотакарткi родных людзей разам з трапяткiм жывапiсным фонам напаўняюць лiрыкай, аповядам
пра характар жаночых турбот даволi афiцыйны партрэт Героя Сацыялiстычнай Працы даяркi калгаса iмя Чырвонай Армii А. Е. Нiкалаевай (1970-я). У «Партрэце народнага мастака БССР Д. Нiкалаева» (1978) i «Партрэце скульптара А. Тарасяна» (1979) творцы паказаны падчас натхнёнага пошуку, што
праiлюстравана мантажом вобразаў мастакоўскай фантазii i знакавых атрыбутаў iх прафесiйнай дзейнасцi, хаця самi героi застаюцца ва ўмоўнай сiтуацыi пазiравання. У партрэце дырэктара абласнога краязнаўчага музея
Н. А. Сулецкай мадэль размешчана ў прасторы мантажнага спалучэння знакавых для савецкай гiсторыi вобразаў i рэчаў антыкварнага характару, прычым яны настолькi актыўныя па рытмiцы i каларыстычным рашэннi, што практычна падпарадкоўваюць сабе вобраз партрэтуемай.
Найбольшага развiцця мантажная пабудова кампазiцыi атрымала ў карцiне «Юрый
Маiсеевiч Пэн» (1989), дзе I. Бароўскi вельмi дасцiпна цытуе знакамiтыя творы мастака, ствараючы фантастычны прывiд майстэрнi Пэна. Вобраз маэстра ён таксама запазычвае з пэнаўскага «Ааўтапартэта з Музай i
Смерцю», пазбаўляючы яго трагедыйнага атачэння. Яго постаць, а таксама вобразы таямнiчай кабеты, старога, мацi напiсаны аб’ёмна i
размешчаны па дыяганалi, раскрываючы сабой перспектыўную глыбiню першага пакоя
i паступова падводзячы пагляд да дзвярнога
праёма ў другi пакой, дзе праз вакно бачны
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На першым плане месiва шырокiх дынамiчных мазкоў прыкоўвае i вядзе позiрк гледача да другога плана, дзе пераходзе у роўную
стужку грунтовай дарогi, арыгiнальна ўведзеную ў кампазiцыю ад паловы вышынi карцiны. Па ёй лёгка коцiцца з пагорка павозка
з чалавекам. Тэма пераадолення выпрабаванняў лёсу на пачатку жыцця як гарантыя яго
шчаслiвага фiнала знайшла яркае вобразнае
ўвасабленне.
Эцюд «Ралля» (1988) i карцiна «Пахмурны дзень» (1989) утрымлiваюць блiзкую
сентэнцыю. Дасканала распрацаваны першы
план успаханага поля з барознамi, скiраванымi ў глыбiню пейзажа, дзе абагулена дадзены
абрысы дома i высветленай сонцам дарогi. Выказана рамантычна-ўзнёслае разуменне жыцця як бясконца напружанай працы, якая ўрэшце прыносiць плён. Параўнанне эцюдаў i карцiн дае магчымасць адзначыць, што ў апошнiх
мастак iстотна пераўтварае першавобраз, надзяляючы яго эстэтычнымi вартасцямi. На карцiне «Пахмурны дзень» (1989) мастак прапiсвае фактуру ўспаханага поля гранёным мазком, якi нагадвае жывапiс М. Урубеля, i зямля набывае рысы каштоўнага шматколернага рэчыва. Адбылася метамарфоза: глеба пераўтварылася ў скарб.
Фармальныя адметнасцi жывапiсу
i фактуры. Пра характар сваiх стылiстычных пошукаў i адкрыццяў I. Бароўскi пакiнуў у дзённiку наступнае сведчанне: «Знайдзi
плоскасць у хаосе i брудзе, аднавi яе, яна будзе альбо прама перад табой, альбо рухацца
па форме, набываючы колер i жыццё» [10].
Iлюстрацыяй дадзенага прыёму можа быць
i нацюрморт «Бэз» (1980-я), напiсаны ў блакiтна-бэзавых колерах, якiя ў сваiм зiхаценнi
трымаюцца формы букета i адначасова ствараюць мазаiчную феерыю фарбаў, самадастатковую па сваёй жывапiснай экспрэсii.
У карцiнах «Нацюрморт з клубнiкай»
(1990) i «Букет хрызантэм i кубак» (1990)
мазок запазычвае форму пялёсткаў, рытмы
паўтараюць iх структуру, прастора напаўня-
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су. Батальная карцiна «У атаку» (1980-я) таксама мае сiмвалiчнае пейзажна-дэкаратыўнае
рашэнне. Сярод вогненных сполахаў гарачага
бою, якi заслаў зямлю дымам i гарам, выявы атакуючых салдат размешчаны па дыяганалi палатна, нiбы хваля ў раз’ятраным моры.
Мастак удала скарыстоўвае дадзеную прыродную метафару дзеля перадачы жарсцi, напору i волi да перамогi. Эмацыянальны накал
увасабляецца праз фарбавую маэстрыю: экспрэсiю мазка, кантрасты колеру i фактуры, а
постацi салдат персанiфiкуюць стыхiю бою.
Метафарычнае бачанне вобраза прысутнiчае i ў пейзажах I. Бароўскага. На працягу васьмiдзясятых гадоў мастак шмат пiша натурных эцюдаў, адзначаных цiкаўнасцю да канкрэтнага прыроднага матыву. У
карцiнным увасабленнi праз узмацненне дэкаратыўнасцi i стылiзацыю яны атрымлiваюць завершаную вобразную трактоўку. Найбольш мастак заклапочаны перадачай глыбiнi прасторы, пэўна, таму галоўным матывам яго пейзажаў становiцца дарога альбо водная магiстраль. Мастак апрабоўвае разнастайныя кампазiцыйныя рашэннi, пракладваючы
шляхi на сваiх палотнах у розных накiрунках.
Матыў шырокай ухабiстай дарогi ў творчасцi I. Бароўскага набывае разнастайны
змест сацыяльнага альбо фiласофскага гучання. На карцiне «Вулiца Гагарына ў Лёзне»
(1986) ён спалучаны з пагодным сакавiцкiм
днём, калi прырода абуджаецца ад зiмовага
сну. Сонейка растапiла снег па цэнтры вулiцы,
пакiнуўшы хаты ў сумётах паабапал яе. Утвараючы глыбокую перспектыву прасторы, мастак зацяняе i абцяжарвае першы план эфектам перцэптыўнай перспектывы: пераход да
другога плана набывае пукатасць i дынамiчнае ракурснае скарачэнне. Прадчуванне хуткiх перамен у прыродзе асацыятыўна нагадвае надзеi на сацыяльнае абнаўленне, што
панавалi ў грамадстве сярэдзiны васьмiдзясятых гадоў.
Метафару жыццёвага шляху ўтрымлiвае вертыкальнае палатно «Дарога» (1980-я).
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На карцiне «Ля возера» (1989) арабескавае пiсьмо летнiх траў займае большую частку вертыкальнага палатна, робячы iх таямнiчае жыццё галоўным матывам твора. Iсаак Бароўскi здатны перадаваць шэпт траў, гоман дрэў, наогул адухаўляць прыроду, вяртаючы сучаснiку яе мiфалагiчнае ўспрыманне.
Мантаж розных фактур пры стварэннi адзiнага карцiннага вобраза стаў адзнакай позняга перыяду яго творчасцi, напоўненага пачуццём артыстычнай разняволенасцi i неабмежаваных магчымасцяў.
Спалучэнне мiфалагiчнага i трагiчнага пачаткаў як аснова эпiчнага вобраза ў познiм жывапiсе мастака. Новы, мiфалагiчны кантэкст набываюць карцiны I. Бароўскага ваеннага зместу. Шматлiкiя азёрныя
эцюды ляглi ў аснову батальнай кампазiцыi
«Партызаны выходзяць з акружэння. Чацвёртая Беларуская» (1986). На эцюдах заўважны матыў супрацьстаяння i ўзаемадзеяння
прыродных пачаткаў: воднай гладзi i зямной
цвердзi з багатай раслiннасцю, якая найбольш
падрабязна выпiсваецца мастаком уздоўж берага. У карцiне мастак запаўняе ўзбярэжную
чаротавую зону шматлюднай партызанскай
грамадой, якая выйшла з ахопленага полымем лесу ды iмкнецца перайсцi возера ўброд.
Гратэскна-вычварныя лiнii карэнняў i галля
на высветленым агнiстым фоне паслужылi выдатнай дэкарацыяй для ўвасаблення гераiчнага моманту з гiсторыi партызанскага руху. Iх
экспрэсiя разам з фасфарычным святлом уносiць у палатно адчуванне апакалiпсiчнага жаху. Трагедыя набыла мiфалагiчнае гучанне.
Лясны народ страцiў свой прытулак i ў адчаi спадзяецца прайсцi праз водныя глыбiнi.
Натужлiвы рух партызана з канём на фоне
чырвоных блiкаў другога плана ўзмацняе пачуццё бяды. Аднак павольны рытм крокаў
партызан першага плана пераводзiць аповяд
на ўзровень народнага эпасу, падкрэслiваючы
адзiнства чалавека i прыроды. Асаблiва ўражвае стары з сiвой барадой у правым, самым
цёмным куце карцiны. Яго светлы вобраз —
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ецца энергiяй цвiцення. I. Бароўскi валодаў
талентам пераўтварэння натурнага вобраза, i
менавiта гэты цуд заварожвае пры сузiраннi
яго карцiн. У пошуках уласнага стылю мастак
звяртаўся да творчасцi розных мастакоў, запазычваючы i пераасэнсоўваючы iх здабыткi.
Аднак, як сапраўдны творца, ён заўсёды спадзяваўся толькi на ўласнае натхненне. «Што
б ты не паклаў: кропку, мазок альбо лiнiю —
усё iдзе i дыхае знутры, i каб ляпiлася, прымусь рухацца ўсё, што лягло, — куды заўгодна
i як заўгодна, але . . . толькi так як трэба. А
як . . . Тут рамяство спыняецца — пачынаецца
натхненне i творчасць. Тут, толькi тут уратаванне ад натуралiзму» [11].
У арсенале стылiстычных прыёмаў Бароўскага шмат своеасаблiвых знаходак. Сярод
iх празрыстая пляма, свавольная ў сваiх абрысах i колеравым напаўненнi, накшталт акварэльнай залiўкi. З яе дапамогай мастак перадае разнастайныя станы атмасферы, светлавыя эфекты ў пейзажах («Восень», 1989; «За
даллю даль», 1990), а ў партрэтах — эмацыянальны фон, якi раскрывае характар мадэлi
(«Надзея», 1990). Мастак скарыстоўвае прыёмы шматслойнага пiсьма, спалучаючы iх з
шырокiм размашыстым мазком. Кампазiцыйныя рытмы i жывапiсная стыхiя, прасякнутыя экстатычным напружаннем, набываюць
самастойнае iснаванне.
Найбольш часта мастак звяртаецца да
кантрасту жывапiснасцi i графiчнасцi. Нервовы малюнак пражылак на высветленых руках
партрэтуемых («Задуменне», 1989; «Партрэт
дзяўчыны ў сiняй кофце»,1988) надае вобразу трагiзм, душэўны надлом. Сетка перакрыжаваных ценяў ад галiнак дрэў веерамi засцiлае паркавую дарожку на карцiне «Алея восенню» (1980-я), узмацняючы яе дэкаратыўнасць. Часам жывапiсная пляма альбо каскад
мазаiчных мазкоў незаўважна пераходзяць у
вытанчаны ўзор галiн дрэў альбо тонкiх сцяблiн злакавых раслiн, прыдарожнага сухастою,
каляазёрных зарасляў («Возера», 1987; «Восень», 1980-е; «Копны», 1988; «Восень», 1989).
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з неабсяжнасцю прасторы чалавечага духу.
Гэты велiчны матыў на карцiне «За даллю
даль» (1990) атрымлiвае касмiчную завершанасць дзякуючы ўраўнаважанаму квадратнаму фармату i перспектыўнай распрацоўцы не
толькi далячынi, а i вышынi зарослых высокiмi дрэвамi пагоркаў. Падобны кампазiцыйны падыход з падзелам прасторы на рад планаў, што паступова раскрываюць далягляды
азёрнага краю, прысутнiчае на карцiне «Халамер’е» (1990). На першым плане, на самым
нiзкiм i цёмным месцы расточыны — калодзеж, якi задае пэўную лiрычнасць i распачынае ўзыходжанне мастацкага вобраза да маштабаў сусвету. Калодзеж на фоне шырокай
панарамы водна-ляснога масiву ўспрымаецца
як сiмвал малай радзiмы, крынiчныя воды
якой жывяць чалавека з дзяцiнства да старасцi.
Надзвычай адухоўлены i напоўнены экстатычным парывам прыродны вобраз стварае мастак на карцiне «Восень» (1990), хаця
ў яе аснове ляжыць просты краявiд закiнутага ляснога хутара. На ўзгорку сярод густога
лесу стаiць урослая ў зямлю хата. Прамянi
сонца запалiлi чырванню вершалiны дрэў, прабеглi па галiнках i выхапiлi з цемры ляснога
гушчару парослы мхом дах. Дзеля дынамiчнасцi прасторы аўтар спалучае некалькi кропак
агляду. Пад’ём на ўзгорак мае iмклiвы пукаты
характар дзякуючы перцэптыўнай перспектыве, а змешчаная на iм высветленая сядзiба
напiсана нiбы ўбачаная зверху. Слуп святла
прасякае наскрозь цёмна-зялёную масу лесу,
пазбаўляючы яго аб’ёму i ўтвараючы прыгожую графiчна-жывапiсную сцяну тонкiх высокiх дрэў. Лясны гушчар пераўтвораны ў сакральную прастору, дзе iдзе адвечная барацьба памiж светлым i цёмным пачаткамi, дзе нябесныя сiлы пераўтвараюць зямную матэрыю.
Сваё разуменне мастацтва I. Бароўскi пакiнуў
у дзённiку: «А жыццё — яно вечны рух такой
разнастайнасцi фактаў, спраў, i станаў, якiя,
сутыкаючыся, супрацьборнiчаючы памiж сабой, усё ж такi дзесьцi саступаюць месца iн-
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нiбы знак з дагiстарычнай даўнiны, што абяцае дапамогу продкаў.
Надзвычай фантастычную трактоўку
атрымлiвае герой карцiны «Без звестак знiклы»(1986–1990). I. Бароўскi пiша прывiд салдата Другой сусветнай вайны, што пакiнула
на палях Еўропы не адну армiю незахаваных i неадпетых душ. У поўню ён крочыць
праз гушчар чалавечай памяцi, балесна нагадваючы пра жорсткасць i марнасць ваенных
страт. Поўны месяц нiмбам атачае яго галаву, пераўтвараючы ў святога пакутнiка смерцi, якi шукае сабе прытулак. Абуджаныя ад
сну таемныя сiлы прыроды спадарожнiчаюць
яму ў няспыннай хадзе. Гэты твор дэманструе
даволi рэдкае для франтавiка iмкненне пераадолець варожасць да непрыяцеля, што выводзiць выяўленчае мастацтва Беларусi на пацыфiсцкую праблематыку, актуальную для часу
перабудовы.
Касмiчная паўната прыроднага вобраза Вiцебскага Паазер’я. Паралельна з
выпрацоўкай уласнай стылiстыкi i станаўленнем мiфалагiзму ў творчасцi I. Бароўскага
фармiруюцца элементы касмiзму прыроднага
вобраза. У другой палове васьмiдзясятых гадоў мастак пачынае пiсаць пейзажы з верхняй
кропкi агляду, высвятляючы другi план i надаючы яму нiзiнны характар. Невялiкiя эцюды
«Стажок» (1986), «Вёска Халамер’е Гарадоцкага раёна» (1985) утрымлiваюць камерны матыў, якi мае патэнцыю да манументальнасцi
i стварэння абагуленага прыроднага вобраза.
Змешчаныя на другiм плане аб’екты: лазня,
светлая пiрамiда стажка — высвечаны сонечным святлом i нiбы самi яго выпраменьваюць,
пераўтвараючыся ў знак дбайнасцi чалавечых
рук, якiя сцвярджаюць парадак у прыродным
асяродку.
Эцюд «Вiцебскiя далi» (1990) дае панарамную карцiну ўзгоркавага ландшафту, праз
якi вузкай стужкай сцелецца дарога. Чаргаванне пад’ёмаў i спускаў нараджае асацыяцыi
з паэтапным узыходжаннем асобы да новых
вяршынь свайго лёсу, з яго пераменлiвасцю,
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жывапiсна-пластычную мову, адэкватную яго
творчым мэтам i стылёвым тэндэнцыям часу.
ЛIТАРАТУРА

ВГ
У

1. Буткевич, С. Рыцарь прощального образа /
С. Буткевiч // Витебский курьер. — 2001. —
16 окт. — С. 3.
2. Лисов, А. Г. Художник Исаак Боровский
(1921–1991) / А. Г. Лисов, А. М. Подлипский. —
Витебск, 1997. — С. 3.
3. Каменский, А. А. Романтический монтаж /
А. А. Каменский. — М.: Советский художник,
1989. — 336 с.
4. Маньковская, Н. Б. Эстетика постмодернизма /
Н. Б. Маньковская. — СПб.: Алетейя. — 2000. —
347 с.
5. Ягодовская, А. Т. Облик современника в портретной живописи / А. Т. Ягодовская // Очерки современного советского искусства. — Москва: Наука,
1975. — С. 133–144.
6. Боровский, И. Ю. // Художники Советской Белоруссии. — Минск, 1976. — С. 49; Бароўскi Iсак
Юльевiч // Беларускi саюз мастакоў: энцыкл. давед. / аўт.-склад. Б. А Крэпак [i iнш.]. — Минск:
ВТАА «Кавалер Паблiшарс», 1998. — С. 53.
7. Вынiкi конкурсу на палiтычны плакат // Лiтаратура i мастацтва. — 1963. — 14 мая. — С. 3.
8. Бароўскi, I. Ю. // Энцыклапедыя лiтаратуры i мастацтва Беларусi: у 5 т. / рэдкал.: I. П. Шамякiн
(гал. рэд.) [i iнш.]. — Мiнск: БелСЭ, 1984. — Т. 1. —
С. 49.
9. Бойка, У. Другая акварэльная / У. Бойка // Лiтаратура i мастацтва. — 1969. — 4 жн. — С. 2.
10. Бароўскi, I. Ю. Дзённiк. Запiс ад 18.03.1979 /
I. Ю. Бароўскi // З прыватнага архiва А. М. Маiсеевай.
11. Бароўскi, I. Ю. Дзённiк. Запiс ад 15.07.1979 /
I. Ю. Бароўскi // З прыватнага архiва А. М. Маiсеевай.
12. Бароўскi, I. Ю. Дзённiк. Запiс ад 28.03.1979 /
I. Ю. Бароўскi // З прыватнага архiва А. М. Маiсеевай.

Ре

по
зи

то
ри
й

шай з’яве — i ўтвараецца раўнавага. Цудоўнае, як спыненае iмгненне, — i гэта iмгненне,
не заўсёды прыгожае ў жыццi, — у мастацтве
заўсёды цуд, прыгажосць» [12].
Заключэнне. У сваёй творчасцi Iсаак
Бароўскi прайшоў праз усе этапы развiцця
айчыннага мастацтва другой паловы ХХ стагоддзя, застаючыся верным рамантычнаму
ўспрыманню свету. Спажыўшы дасягненнi
«суровага стылю» ў адлюстраваннi гераiчнай
паўсядзённасцi шасцiдзясятых гадоў, ён паступова засвоiў прыёмы рамантачнага мантажу i выйшаў да цытатнай мовы постмадэрнiзму, пра што сведчыць дасцiпная кампазiцыя
яго партрэта «Юрый Маiсеевiч Пэн». Яшчэ
пры жыццi I. Бароўскi сцвердзiўся як выдатны партрэтыст, аднак творы васьмiдзясятых
гадоў раскрываюць яго як пранiклiвага пейзажыста. Яго краявiды вылучаюцца метафарычнасцю, фiласофскай напоўненасцю i пры
ўсёй сваёй дэкаратыўнасцi маюць складанае
прасторавае рашэнне, абагуленасць i касмiзм
вобраза. Аснову арыгiнальных батальных палотнаў I. Бароўскага заўсёды ўтварае пейзажны матыў, што прыўносiць у ваенную тэму
рысы сiмвалiзму. Яго велiчнае палатно «Партызаны выходзяць з акружэння» ўтрымлiвае
вартасцi жывапiснага эпасу ваеннай гiсторыi
Беларусi. Жывапiсная фактура яго палотнаў
мае самадастатковыя эстэтычныя вартасцi.
Мастак быў захоплены фармальнымi эфектамi, якiя часам гатовыя перайсцi ў абстракцыю. I. Бароўскi выпрацаваў сваю адметную

58

Паступiла ў рэдакцыю 25.10.2011 г.

