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За сваё жыц цё Май Воль-

фа віч Дан цыг на пі саў больш 

чым пяць сот па лот наў, пе ра-

важ ная част ка з якіх увай-

шла ў за ла ты фонд бе ла рус-

ка га мас тац тва. Сён ня яго 

тво ры за хоў ва юц ца ва ўсіх 

вя ду чых му зе ях Бе ла ру сі, 

а «Аў та парт рэт» 1976 го да 

зай мае год нае мес ца ў ка-

лек цыі жы ва пі су ХХ ста год-

дзя Дзяр жаў най Трац ця коў-

скай га ле рэі ў Маск ве.

Да вед ка
Май Воль фа віч Дан цыг 

(1930—2017). На ра дзіў ся 

ў Мін ску. Скон чыў Мін скае 

мас тац кае ву чы лі шча, Мас-

коў скі дзяр жаў ны ін сты тут 

імя В. І. Су ры ка ва (дып-

лом з ад зна кай). Пра ца ваў 

вы клад чы кам Бе ла рус ка-

га дзяр жаў на га тэ ат раль-

на-мас тац ка га ін сты ту та 

(з 2001-га — Бе ла рус кай 

дзяр жаў най ака дэ міі мас-

тац тваў), за гад чы кам ка-

фед ры жы ва пі су Бе ла рус-

кай дзяр жаў най ака дэ міі 

мас тац тваў.

Член са ю за мас та коў 

БССР, на род ны мас так Бе-

ла ру сі.

Уз на га ро джа ны ор дэ нам 

Фран цыс ка Ска ры ны (2005) 

і ор дэ нам Па ша ны (2010).

Яшчэ ў са мым па чат ку 

твор ча га шля ху Май Дан цыг 

вы зна чыў для ся бе ўся го не-

каль кі га лоў ных тэм, якія ён 

рас пра цоў ваў і ін тэр прэ та-

ваў на пра ця гу ўся го жыц ця: 

вай на, го рад, но ва бу доў лі, 

пра цоў ныя буд ні, парт рэ ты 

дзея чаў куль ту ры. Прын-

цы по ва важ ным для яго 

з'яў ляў ся не столь кі по шук 

но вых сю жэ таў, коль кі сме-

лы і све жы по гляд на ўжо 

вя до мыя тэ мы.

Без умоў на, ма гіст раль-

най тэ май у твор час ці Мая 

Дан цы га ста ла вай на. Са-

мым га лоў ным днём го да 

мас так лі чыў 9 мая. «Гэ та не 

вя лі кая, а най вя лік шая Пе-

ра мо га!» — лю біў паў та раць 

май стар. Вай на пры му сі ла 

адзі нац ца ці га до ва га хлоп-

чы ка па ста лець ра ней ча су. 

І дзі ця чая па мяць на заў сё ды 

за ха ва ла ў сэр цы мас та ка 

яе жа хі і дра мы: пер шыя дні 

вай ны, эва ку а цыя з род на га 

Мін ска ў да лё кі Уль я наўск, 

ча ты ры га лод ныя га ды ўда-

ле чы ні ад до ма... Дан цы гу 

спат рэ біў ся час, каб ус па-

мі ны ва ен ных га доў змаг лі 

вы крыш та лі за вац ца ў яр кія, 

ла ка ніч ныя воб ра зы, здоль-

ныя па ве да міць уся му све ту 

пра тра ге дыю і муж насць са-

вец ка га на ро да. У тво рах, 

пры све ча ных вай не, Май 

Воль фа віч як ні ко лі быў апа-

на ва ны жа дан нем ады сці ад 

лі та ра тур най тэ мы і вы ра-

шыць яе апа срод ка ва-

на, «на су пе рак». У яго 

кар ці нах ня ма ні ад ной 

ба таль най сцэ ны, «ні-

вод на га стрэ лу», як ад-

зна чаў сам аў тар. Ад нак 

па сі ле эма цы я наль на га 

ўздзе ян ня, па глы бі ні 

сэн са вай на груз кі і ары-

гі наль нас ці кам па зі цый на га 

ра шэн ня «ва ен ных» тво раў 

Маю Дан цы гу ня ма роў ных у 

бе ла рус кім мас тац тве.

У па ста ян най экс па зі цыі 

На цы я наль на га мас тац ка га 

му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

прад стаў ле ны на цюр морт 

«Аб Вя лі кай Ай чын най...» 

(1968). Іс нуе вер сія, што Май 

Дан цыг пры свя ціў яго на-

род на му пісь мен ні ку БССР 

Ва сі лю Бы ка ву.

У 1960-я га ды ў са вец кім 

мас тац тве па ды ход да ўва-

саб лен ня па дзей ва ен ных 

га доў знач на ад роз ні ваў ся 

ад па пя рэд ня га дзе ся ці год-

дзя: вай на ўжо тлу ма чы ла ся 

мас та ка мі як усе на род ная 

тра ге дыя. У ад роз нен не ад 

да ку мен та лі за ва на га жы ва-

пі су пас ля ва ен на га пе ры я ду, 

ця пер гэ та бы лі фі ла соф скія 

раз ва жан ні і аб агуль нен ні. 

Іх яр кі прык лад — твор «Аб 

Вя лі кай Ай чын най...». Ён 

вы ра ша ны Ма ем Дан цы гам 

па-свой му, ары гі наль на і не-

тра ды цый на, па чы на ю чы ад 

вы ба ру жан ру і за кан чва ю чы 

са мой ідэ яй. У гэ тай кар ці не 

май стар па глы біў сю жэт ную 

лі нію, ства рыў мас тац кі воб-

раз ася род дзя ча ла ве ка, які 

рас каз вае пра вай ну.

Ка ля акна ста іць стол, 

на ім — пі шу чая ма шын ка, 

поў ная по пель ні ца з яшчэ 

дым лі вай цы га рэ тай, парт-

фель, га дзін нік, за пал кі... 

У пра сто ры па коя бач ны 

сля ды бяс сон най но чы, ад-

чу ва ец ца ду шэў ны не спа-

кой, хва ля ван не гас па да ра 

ад люст ра ва ных прад ме таў. 

На сталь ні цы, ка ля са ма га 

пад акон ні ка, з за сох лай га-

лін кай ра бі ны ста іць ва за, 

зла джа ная са ска ры ста най 

гіль зы ад ар ты ле рый ска га 

сна ра да. Раз ма шыс та на-

пі са ная што ра ад кры вае 

ас ке тыч ны ра ніш ні пей заж 

за акном: цаг ля ныя да мы, 

за не се ныя сне гам да хі. Тут, 

як і ў мно гіх ін шых кар ці нах 

Мая Дан цы га, пры сут ні чае 

яго фір мен ны ко лер — чыр-

во ны, які для мас та ка заў сё-

ды з'яў ляў ся ўва саб лен нем 

жыц ця, квін тэ сэн цы яй яго 

энер гіі. «Ён здоль ны «за-

па ліць» лю бую кар ці ну», — 

тлу ма чыў Май Воль фа віч.

Сю жэт на цюр мор та ні-

бы аба рва ны на паў сло ве. 

І чыс ты ар куш па пе ры ў 

ка рэт цы пра па нуе гле да-

чу пра цяг ваць раз ва жан ні 

ня бач на га пісь мен ні ка, па-

глы біц ца ў сэнс пад тэкс ту 

тво ра. Усе прад ме ты, грун-

тоў на вы пі са ныя мас та-

ком, на бы ва юць асаб лі вае, 

са ма каш тоў нае зна чэн не, 

рас кры ва юць унут ра ны свет 

іх гас па да ра. Жы ва пі сец ба-

чыць тут ду хоў ныя сім ва лы, 

на дзя ляе рэ ча выя ат ры бу ты 

ча са вы мі і са цы яль ны мі ха-

рак та рыс ты ка мі. У кар ці не 

«Аб Вя лі кай Ай чын най...» 

не ве ра год на ар га ніч на спа-

лу ча юц ца ме та фа рыч насць 

і плас тыч ная вы раз насць 

рэа ліс тыч на га воб ра за.

Май Дан цыг — адзін з ня-

мно гіх бе ла рус кіх мас та коў, 

хто здо леў яшчэ пры жыц ці 

атры маць не толь кі на цыя -

наль нае, але і су свет нае 

пры знан не. У 2015 го дзе 

яго маш таб най (амаль ча-

ты ры мет ры на сем) але га-

рыч най кар ці най «І па мя-

тае свет вы ра та ва ны...» 

(1985—1995) ад кры ва ла ся 

вы стаўка «Спад чы на Дру гой 

су свет най вай ны ў рус кім 

мас тац тве» ў лон дан скай га-

ле рэі Чарль за Са атчы, ку ды 

ма раць па тра піць усе мас та-

кі све ту. Гэ ты твор Дан цы га 

і яго «Пар ты зан скую ба ла-

ду», якая так са ма экс па на-

ва ла ся ў Лон да не, у 2013 го-

дзе на быў ра сій скі Фонд Аrt 

Russе. По бач з бе ла рус кім 

май страм у га ле рэі Са атчы 

бы лі прад стаў ле ны кар ці ны 

Ге лія Кор жа ва, Ве ры Му хі-

най, Аляк санд ра Лак ці ё на ва, 

Аляк сея і Сяр гея Тка чо вых, 

Яў сея Май се ен кі і мно гіх ін-

шых мас та коў з су свет ным 

імем. У 2015 го дзе Фонд Аrt 

Russе так са ма пра вёў уні-

каль ную вы стаў ку з удзе лам 

ра бот Мая Дан цы га ў Абу-

Да бі ў прэ стыж ным Еmіrаtеs 

Раlасе (ра ней тут вы стаў ля-

лі ся та кія май стры, як, на-

прык лад, Па бла Пі ка са).

На ства рэн не кар ці ны 

«І па мя тае свет вы ра та-

ва ны...» Маю Воль фа ві чу 

спат рэ бі ла ся прак тыч на 

10 га доў. Пра ца ваць над ёй 

ён па чаў яшчэ ў 1985 го дзе. 

Май стар ус па мі наў: «Пі саў 

я яе з пе ра пын ка мі, па кі даў, 

вяр таў ся. А ад ной чы ў мя-

не ў гас цях, у май стэр ні на 

Ня кра са ва, ака заў ся Пётр 

Мі ро на віч Ма шэ раў, пер шы 

сак ра тар ЦК Кам пар тыі Бе-

ла ру сі, з якім мы бы лі па вяр-

хоў на зна ё мыя, ён уба чыў гэ-

ту кар ці ну, та ды яшчэ толь кі 

пра ры са ва ную ву га лем на 

па лат не, і цвёр да ска заў: 

«Аба вяз ко ва на пі шы гэ тую 

ра бо ту». Дан цыг на пі саў 

яе, але свай го са праўд на га 

пры знан ня кар ці на ча ка ла 

не каль кі дзе ся ці год дзяў — і 

да ча ка ла ся...

На па лат не «І па мя тае 

свет вы ра та ва ны...» май-

стар за ха ваў мо мант «вы-

зва лен ня» Сікс цін скай Ма-

дон ны. На га да ем, што пад-

час Дру гой су свет най вай ны 

Дрэз дэн быў бам бар дзі ра-

ва ны аме ры кан скай авія-

цы яй. Бу ды нак га ле рэі быў 

раз бу ра ны, ад нак кар ці ны 

за га дзя сха ва лі ў спе цы-

яль на аб ста ля ва ным схо ві-

шчы. Ся род іх — Сікс цін ская 

Ма дон на, на пі са ная мас та-

ком Ад ра джэн ня Ра фа э лем 

Сан ці ка ля 1513—1514 га-

доў па за мо ве па пы Юлія ІІ 

для ал та ра царк вы свя то га 

Сікс та ў го ра дзе П'я чэн ца. 

Ка лі ту нэль-схо ві шча быў 

зной дзе ны сал да та мі Чыр-

во най ар міі, мно гія кар ці-

ны зна хо дзі лі ся ў жах лі вым 

ста не. Каш тоў ная зна ход ка 

бы ла да стаў ле на ў Маск ву, 

дзе вы ра та ван нем шэ дэў раў 

Дрэз дэн скай га ле рэі за ня лі-

ся най леп шыя спе цы я ліс ты 

СССР, рэ стаў ра цый ны мі 

ра бо та мі кі ра ваў вя до мы 

са вец кі мас так-жы ва пі сец 

Па вел Ко рын. У 1955 го дзе 

ка лек цыя бы ла цал кам вер-

ну та ў Дрэз дэн.

«Сам факт вы зва лен-

ня кар цін са вец кі мі во і на мі 

здаў ся мне вель мі сім ва ліч-

ным, — ус па мі наў Май Дан-

цыг. — У вы зва лен ні Ма дон-

ны за клю ча ец ца сэнс та го, 

дзе ля ча го ва я ва лі са вец кія 

во і ны. Яны вы зва лі лі Еў ро пу і 

да лі нам жыц цё, бо Ма дон на 

з дзі цем сім ва лі зуе жыц цё. 

І ў той жа час, па коль кі гэ ты 

твор мас тац тва ў асо бе вы-

зва ле най Ма дон ны, са вец-

кія во і ны вы зва лі лі Куль ту ру і 

Цы ві лі за цыю. У цэнт ры ма ёй 

кар ці ны раз ме шча на Ма дон-

на з дзі цем. Зза ду — ар мія, 

зле ва — паш таль ён, які аб-

вя шчае Паль мі ру — вест ку 

пра Пе ра мо гу. І ўсё гэ та над 

зры ну ты мі га ра да мі, над руі -

на мі. Ёсць яшчэ на кар ці не 

мі на шу каль нік, які ачы шчае 

го рад ад бры до ты. Спра ва 

ся дзяць па лон ныя ня мец-

кія сал да ты на фо не сва іх 

«спраў» — слу поў канц-

ла ге раў. Ні жэй спра ва 

баць ка тры мае на ру ках 

за гі ну ла га ма ла до га сал-

да та — і тут жа Ма дон-

на, што спус ка ец ца на-

су страч лю дзям, ледзь 

да кра на ю чы ся бо сы мі 

на га мі па верх ні воб ла-

ка...»

Дру гая ра бо та Мая 

Дан цы га, на бы тая Фон-

дам Аrt Russе, — гэ та 

«Пар ты зан ская ба ла-

да». Яна на гад вае нам 

П'е ту Мі ке лан джэ ла: на 

вы па ле ным по лі бою 

ся дзіць жан чы на з він-

тоў кай, якая кор міць 

зня сі ле на га пар ты за на 

грудзь мі. Мас так на зы-

ваў гэ ты твор са мым 

апаль ным. (Да рэ чы, 

амаль кож ная яго знач ная 

ра бо та вы клі ка ла су пя рэч-

лі выя па чуц ці, ад поў на-

га за хап лен ня да рэз ка га 

не пры ман ня). І са праў ды, 

на пі са ная ў 1969 го дзе кар-

ці на бы ла ўспры ня та ў шты-

кі, яе ад хі ля лі ад удзе лу ў 

выстаўках. І толь кі амаль 

праз 20 га доў, у 1988-м, Май 

Дан цыг упер шы ню змог экс-

па на ваць «Пар ты зан скую 

ба ла ду» на пер са наль най 

вы стаў цы ў Цэнт раль ным 

до ме мас та ка на Крым скім 

ва ле (Маск ва, Ра сія).

Май стар рас па вя даў: 

«Тыя, хто яе кры ты ка ваў, на-

ват не зра зу ме лі, ад куль бы-

ла за па зы ча на тэ ма. А нат-

хніў ся я рым скім сю жэ там 

«Баць ка люб ства рым лян кі» 

ў вы ка нан ні Паў ля Ру бен са, 

ка лі ха дзіў па ад па вед ным 

за ле Эр мі та жа. Стар ца за 

ней кія гра хі па са дзі лі ў вяз-

ні цу, і ён быў асу джа ны на 

га лод ную смерць, але да яго 

пра бра ла ся дач ка, вы кар-

мі ла грудзь мі і тым са мым 

вы ра та ва ла. І вось, уба чыў-

шы гэ тую ра бо ту, я ска заў: 

«Дык гэ та ж на ша тэ ма: ма-

ці-зям ля бе ла рус кая вы кар-

мі ла пар ты за наў!» Час усё 

рас ста віў на свае мес цы. 

Сён ня гэ та кар ці на зай мае 

год нае мес ца ся род шэ дэў-

раў са вец ка га мас тац тва.

Ад кар цін Мая Дан цы га 

зы хо дзіць ад чу ван не ней кай 

уні вер саль най ча ла веч нас ці: 

яны вы каз ва юць дум кі і па-

чуц ці цэ ла га па ка лен ня, што 

пе ра жы ло вай ну, яны экс-

прэ сіў ныя, эма цы я наль ныя 

і жыц це сцвяр джаль ныя, у 

іх пры сут ні чае аб вост ра нае 

па чуц цё гра ма дзян скас ці іх 

ства раль ні ка.

На тал ля СЯ ЛІЦ КАЯ,

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.

На ва тар, «шас ці дзя сят нік», ва яў ні чы ап ты-

міст — гэ та ўсё пра яго. У бе ла рус кім вы яў лен-

чым мас тац тве імя Мая Дан цы га за гу ча ла яшчэ 

ў па чат ку 1960-х га доў, і ад ра зу ста ла зра зу-

ме ла, што ў арт-пра сто ру прый шоў са праўд ны 

май стар — ма ла ды, дзёрз кі, не за леж ны, з ба га-

тым твор чым па тэн цы я лам.

Май Дан цыг ства рыў сваю мас тац кую мо ву. 

Яго тво ры ад роз ні ва юц ца вя лі кі мі па ме ра мі, 

раз ма шыс тым пісь мом, сме лым спа лу чэн нем 

ко ле раў. На пы тан не пра па ра мет ры кар цін ён 

ад каз ваў ко рат ка: «Кры лы ёсць. Мас так па ві нен 

мець ар лі ныя кры лы!»

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 Бе ла ру сі

КАБ ПОМ НІЎ СВЕТ УРА ТА ВА НЫ...

 ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ
 На пі шу чай ма шын цы мож на за ўва жыць над піс 

«Дан цыг», а на пач ку цы га рэт — «Бе ла русь». Ні ма-
шы нак, ні мар кі цы га рэт з та кі мі наз ва мі не іс на ва ла.

 Гіль зу ра за рва на га ар ты ле рый ска га сна ра да, 
на ма ля ва ную на кар ці не, мас так знай шоў пад час 
сва іх па да рож жаў па пас ля ва ен ным Мін ску. Яна не-
ад на ра зо ва ста на ві ла ся «ге ра і няй» тво раў Дан цы га.

 У Маг ні та гор скай кар цін най га ле рэі (Ра сія) зна-
хо дзіц ца аў тар скі паў тор кар ці ны «Аб Вя лі кай Ай-
чын най...», на пі са ны Ма ем Дан цы гам у 1980 го дзе.


