
 
РАМАНТЫЗМ РАІСЫ СПАЧЫНЬСКАЙ 

 

Закладзены прыродаю, але прыхаваны часам талент, аказваецца можа дзесяцігоддзямі 

чакаць спрыяльных стасункаў для свайго прарастання ў аталяючы яго носьбіта свет. Схаваны 

яшчэ (нават ад самаго яго ўладальніка) ён нібы выспявае ў душы чалавека, удасканальваецца, 

набіраецца самадастатковае энэргіі каб нечакана, але рашуча выказаць сябе і зачараваць сабою 

роднаснае і здольнае ацаніць яго сэрца. 

У Раісы Герасімаўны Спачыньскай гэткае дзіва прарасло толькі тры гады таму, калі ў 

настаўніцы матэматыкі па адукацыі, аддаўшай 23 гады працы ў якасці загадчыцы сектара 

замежнай літаратуры Віцебскай абласной бібліятэкі, здавалася звычайны працоўны шлях застаўся 

ўжо ў мінулым. 

Убачыўшы яе фларыстычныя краявіды на ўжо другой персанальнай выставе ў той жа 

абласной бібліятэцы і коратка спазнаўшы гісторыю яе жыцця, я быў здзіўлены нечаканай 

дасканаласцю яе душы і справаю яе рук, увасобленых у гэтых крохкіх і такіх незвычайных 

выяўленчаю “моваю” вобразах. Здалося яны перакрэслілі сабою ўсе папярэднія ўражанні ад 

твораў прафесійных жывапісцаў, што ладзяць цяпер свае выставы ў абласной бібліятэцы. 

Сустрэўшыся каля выстаўленых твораў з іх аўтаркаю, я задаю некалькі пытанняў: 

– Калі, з чаго і якім чынам ды да гэткай дасканаласці?.. 

Спадарыня Раіса крышку абескуражаная маёй увагаю спрабуе давесці аб выпадковасці і 

сціпласці яе намераў, аб абмежаванай камернасці яе уражанняў і коле вобразаў, “радзімаю” 

большасці з якіх, аказалася яе чароўная дача ў закінутай вёсцы пад Гарадком. Але ж першыя яе 

словы і душэўныя рухі выдаюць мне іншае, больш важкае і я думаю чарговы раз: - Нішто з нічога 

ніколі не з’явіцца. Неадпаведны узроставым дадзеным (побач з творамі вісіць караценькая 

біяграфія майстра) бляск жывых маладыдх вачэй, усхваляванасць, затоены парыў, рухі 

дасканалых маленькіх рук, красамоўна сведаць аб уяўным дары яе душы, здольнай да 

самаўдасканалення, пошуку красы, сэнсу, самое тайны быцця, непаўторнасці ўсяго жывога ў ім. 

Вобразная вынаходлівасць і дыяпазон фларыстычных кампанентаў яе твораў, каларытычны дар і 

разуменне фактуры, цэльнасць і самабытная трактоўка прасторы – усё кажа аб выпеставанай 

душою гармоніі бачання свету, шчаслівым дары самога светаўспрымання. 

Менавіта натурныя ўражанні і дар бачання нараджаюць першапачатковы штуршок да 

творчасці, да патрэбы складання мастацкага вобразу. Але вяртаючыся да матэматычнае адукацыі 

аўтаркі, нельга не ацаніць яе цвярозы разлік ў першым жа кроку да твара, яскравае 

канструктыўнае мысленне і нарэшце вынаходніцтва ў падачы планаў. Якраз гэта абвостранае 

успрыманне і трактоўка планаў і прасторы у творах Раісы Герасімаўны ўразілі мяне найперш. Нахіл 

карціннай плоскасці пад першым планам і беспамылковае знаходжанне месца архітэктурнага 

аб’екта ў краявідзе, яскравая апрацоўка мас і фактурныя аранжыроўкі складаюць аснову творчага 

сакрэта майстра, самадастатковую выразнасць кожнага твора. 



Поры года, назіранні (прагматычныя) за раслінным святам у іх, каляровыя нюансы, 

здольнасць ужо ў “палітры” разгледзець мелодыку задуманага – вось яшчэ адзін кампанент 

універсальнага дару мастачкі, якім яна валодая бездакорна. 

Але ж рамантызм. Мінавіта рамантычная акрыленасць, схільнасць да тайнатварэння, 

лірызм і паэтычнасць светаўспрымання і прыцягваюць да сябе кожнага, у кім жыве юначая прага 

радасці і красы. 

- Вось прывезла з дачы ажно дзевяць каробак сухіх траў, абломкаў кары, моху і карэння, - 

распавядае Раіса Герасімаўна усхвалявана, а ў вачах ужо мігцяць агні будучых вобразаў. – Уся 

кватэра завалена, чаму і не магла запрасіць да сябе. Зборы, сушка, выпрабаванні ўсяго 

настойкасць у часе, сарціроўка, адбор... Усё трэба агледзець, ацаніць, усё вучуся спазнаць, каб 

прадбачыць і даць рады... 

Мы ўжо пакінулі выставу і сузіраем яе творы дзён сённяшніх і прамінулых ў пекне 

складзеным фотаальбоме. 

Вось “Закінутая абіцель” (2002 г.) – адзін з самых дасканалых твораў выставы. У квадраце 

23 х 23 см, пад зам’лёным аблокамі небам, у якім нібы застыла сама вечнасць, пад раскідзістым 

дрэвам прытаілася даўняе гняздо цішы, гармоніі і прастаты, дзе ў пошуках згоды з Богам і 

аталяючым святам прамінула не адно жыццё схільнае да роздуму і адзіноты душы. Адгароджанае 

ад наваколля ссівелым і так згарманізаваным з небам мурам, вялікаю брамаю ў ім, яно даўно само 

стала часткаю прыроды, яе засяроджанаю ў сабе душою і зместам. Увесь твор складзены з жывых 

некалі траў і кветак, нібы дыхае водарам былых вёснаў і лет, дней і начэй. Усё складае напамін, 

поўны роздуму і хараства. 

Сярод іншага хацелася б адзначыць “Нашу дачу”, “Казачны грот” (абодва 2003 г.), “Перад 

навальніцай (2004 г.) – адзін з самых дынамічных вобразаў, “Багну”, дзе панад бяскрайнім балотам 

нібы трымціць мелодыя застылага часу, “Сузіранне” – жывое ўвасабленне класічнага рамантызму з 

таемнаю ў шатах дрэва самотнаю постаццю дзяўчыны. Між квадратамі і прастакутнікамі іншых 

твораў аздобаю выставы з’яўляюцца вобразы ў круглым фармаце. Гэта “Стары парк”, “Таемнае 

спатканне” (абодва 2004 г.). Апошні жыве ўвасабленнем так багата апетага мінулага з яго 

галантным стылем і манернасцю адносінаў. 

Гістарычны беларускі краявід прадстаўлены “Палацам Радзівілаў у Нясвіжы” ды можа 

“Руінамі старога замка” – абагульненым вобразам шматлікіх, але закінутых у часе абарончых 

збудаванняў нашае зямлі. 

Адзначаныя рэчы невялікага памеру ў межах 15 – 25 см, які толькі падкрэслівае 

ўнікальнасць рукатворства Раісы Спачыньскай, якая ўкладае ў кожны твор, не толькі “золата рук” 

але і чары багатае і закаханае ў хараство зямлі нашай душы. 

“Фарбы роднае зямлі” (назва выставы) не толькі адкравенне шчырага сэрца і таленту, але і 

добры ўрок для кожнага, хто шукае для патаемнага выйсця і ўвасаблення ў мастацтве. 
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