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AB АДНЫМ «ПАРАЛЕЛЬНЫМ» 
СЮЖЭЦЕ ПОЛАЦКАЙ I МАГІЛЁЎСКАЙ 

КАФЛІ 3 ВЫЯВАМІ РЫЦАРАЎ
Вобраз рыцара-абаронцы Айчыны — адзін з самых адметных ў еўрапейскім 

мастацтве эпохі сярэднявечча i ранняга новага часу. Вялікае княства Літоўскае, 
якарганічная частка еўрапейскай гісторыі, уваходзілаў арэал распаўсюджван- 
ня рыцарскай культуры, яскравым прыкладам гэтага з ’яўляецца сюжэтная тэ- 
матыка беларускай кафлі.

Кафля XVI-XVII стст. з выявамі рыцараў знойдзена амаль ва ўсіх буйных гара- 
дах Беларусі акрэсленага перыяду [1 ], сярод яе па разнастайнасц і і 
прадстаўнічасці выяў асабліва вылучаюцца полацкія і магілёўскія пласціны.

Большасць рыцарскіх выяўзвязана з геральдыкай (гербы «Гжымал», «Пагоня» 
і інш.). Па польскіх матэрыялах група кафлі з «рыцарскай» тэматыкай вядома з 
другой паловы XVст., і з пачатку XVI ст. да 60-х гадоўатрымала шырокае распаў- 
сюджванне [2]. Мастакі адлюстроўвалі рыцарскія турніры, прыдворныя сцэны і 
партрэты асоб у рзнесансным абліччы. Пласціны кафлі ў гэты час мелі шырокую 
рамку са змешчанай у ёй прафіляванай аркадай —  улюблёны рэнесансны эле
мент дэкора. У Вялікім княстве Літоўскім партрэтная тэматыка была прадстаў- 
лена вялікай колькасцю пласцін з мужчынскімі і жаночымі выявамі ў рэнесанс- 
ных строях, якія, на думку даследчыкаў, у большасці выпадкаў не звязаны з 
канкрэтнымі асобамі, а адлю- 
строўвалі чыста мастацкую з'яву [3].

Сярод матываў полацкай рэнесан- 
снай кафлі вылучаецца выява рыца- 
ра [4]. Гэта самая ранняя вядомая 
дагэтуль рэапістычная выява рыца- 
ра на тэрыторыі Беларусі. Каштоў- 
насць знаходкі вызначаюць даклад- 
на перададзеныя дэталі рыцарскага 
ўзбраення [мап. 1 ]. Па часу ўжыван- 
ня нагруднікаў з тапулем (т. зв. «зброі 
бляхавай») гэтую  кафлю можна 
аднесці да другой чвэрці XVI ст. [5]

Трэцяя чвэрць XVI ст. была не 
вельмі спрыяльным часам для развіцця рамесніцтва ўсходняга рэгіёна ў выніку 
наступстваў Лівонскай вайны. Таму імклівае развіццё выяўленчага мастацтва 
кафлі звязана з апошняй чвэрцю XVI ст. Арнаментальныя матывы на рэчах кан- 
uaXVI —  пач. XVII стст. маюць прыкметы, характэрныя для рубяжа эпох. Выраз- 
нае аздабленне стыля барока накладаецца на рэнесансныя матывы, зводзячы 
апошнія да схематызму альбо пераўтвараючы іх у маньерыстычнай традыцыі.
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Маньерызм —  гэта новы стыль еўрапейскага мастацтва, яшчэ не барока, але 
ўжо i не Рэнесанс. У Польшчу i ВКЛ тэты напрамак быў занесены ў сяр. XVI ст. i 
традццыйна звязваецца з контрэфармацыяй і Трыдэнсюм саборам (1563 г.). У 
маньеризме Рэчы Паспалітай з 1570 г. выразна вылучаецца ўплыў з боку 
Н ідэрландаў [6 ]. Рэнесансная гармонія змяняецца экспр эс іяй , форма 
становіцца зменлівай, усё большае значэнне набывае дэкор. Мастацтва 
ідэалізуе зямное быццё, мяшчанства, і характарызуецца як наіўны рэалізм. 3 
пачатку XVII ст. i да 30-х гг. манера барока ў тэхніцы выканання канчаткова пе- 
рамагае.

Вялікую цікавасць у гэтым плане прадстаўляе полацкая кафля з выявай муш- 
кецёра. Большасць гшасцін захавалася фрагментарна [7], адна кафля цэлая [8]. 
3 вонкавага боку кафля пакрыта зялёнай палівай, толькі адзін кавалак паліхромны 
[9]. У абодвух выпадках паліва нанесена на чарапок пасля абпалу, керамічнае 
цестаякаснае, светла-чырвонага колеру. Зялёная паліва, зробленая насвінцовай 
аснове з дабаўленнем фарбавальніка-вокіса медзі, у адным выпадку наносілася 
адразу на добра высушаную i адфармаваную паверхню —  праз яе выразна пра- 
ступае гліна самога чарапка, у другім прымянялася папярэдняе ангабіраванне. 
Уся мураўлёная кафля знойдзена падчас назіранняў за будаўнічай траншэяй на 
Верхнім Замку каля інфекцыйнай бальніцы [10], паліхромная пласціна паходзіць

з Вялікага пасаду (раскопкі С.Та- 
расава ў 1988 г.).

Памеры мураўлёных пласцін 
18,3x21,8 см * [мал. 2]. Кафля 
яшчз не набыла выразныя баро- 
кавыя абрысы, хаця ўжо і 
максімальна наблізілася да іх. 
Шырыня арачнага праёма амаль 
роўная архітэктурнай рамкі на рэ- 
несанснай партрэтнай кафлі, так- 
сама як і вышыня рэльефа (каля 1 
см). Нарэшце, румпавышынёйад 
краю пласціны 11,6 см з палівай, 
нанесенай па знешняму боку і ха- 
рактэрнай асаблівасцю — адсут- 
насцю адтуліны пад дрот для ма- 

цавання ў сцяне печы [11]. Аналагічная па памерах кафля з геральдычнымі 
матывамі (дзвюхгаловыя арлы) належыць да полацкай печы першай паловы XVII 
ст. [12]. Цяпер можна сцвярджаць аб адначасовасці стварэння гэтай серыі кафлі.

Кафля выканана ў маньерыстычынай традыцыі. Сюжэт выявы, наяўнасць вы- 
сокай паўцыркульнай рамкі, а таксама спроба стварэння прасторавай кампазіцыі 
за кошт размяшчэння парасткаў палявых кветак —  усё гэта адпавядае рэнесан- 
снаму стылю, а вось памеры пласціны, раслінны дэкор і рзльеф аднолькавай 
вышыні ўжо хутчэй барокавыя, што пацвярджае і час стварэння кафлі. Постаць 
воіна са стрэльбай у руцэ ўпісана ў высокую паўцыркульную рамку, якая закры
вав з бакоў усё зрокавае поле. У правай руцэ воін трымае стрэльбу. Адсутнасць 
выразу для пальца на шыйкі прыклада дазваляе аднесці яе да тыпу ручной ваг- 
няпальнай зброі, якая ў Расіі мела назву пішчалі, а ў Заходняй Еўропе з XVI ст. 
вядома як карабін [13].

Мал. 2. Полацкая кафля з выявай 
мушкецёра. Канец XVI -  пач. XVII ст.
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Як і ўсе мушкецёры, праз левае плячо воін насіў рэмень ці берандзеі з 
прывешанымі на іх зарадцамі. Спераду, каля паяса, у яго вісіць натруска альбо 
рог для пораха. Гэтыя сумачкі звычайна рабілі самай разнастайнай формы і яны 
не вылучаліся аднатыпнасцю матэрыяла [14]. На правай руцэ, каля локця, на 
асобных шнурах прывешаны тры футляры, кожны з якіх прадстаўляе сабой по- 
ўны, загадзя падрыхтаваны зарад. Абавязковым атрыбутам узброеных вагня- 
пальнай зброяй былі, акрамя іншага, кнот, маленькая парахаўніца і мяшочак з 
кулямі —  трэба думаць, штосьці з гэтай амуніцыі мушкецёр трымае ў левай руцэ 
разам з падсошкам.

Адзенне складаецца з курткі без рукавоў, з ляжачым паверх яе воратам і шырокіх 
штаноў-»марыналаў». Такую манеру апранацца заможная польская шляхта nepa- 
няла ад шматлікіх выхадцаў з Нідэрландаў —  краўцоў, злотнікаў, разьбяроў, якія 
належалі да кракаўскіх цэхаў і арганізоўвалі гвардзейскія атрады [15]. На галаве 
воін насіўаздоблены пер’ем аксамітны капялюш, вядомы па захаванаму ўбору 1573 
г. Мода на такі тып адзення была занесена ў Рэч Паспалітую дваром Генрыха Валуа 
і захавала свае істотныя рысы да 30-х гг. XVII ст. [16].

Для свайго часу пішчалі лічыліся прагрэсіўным тыпам узбраенння, яны нярэдка 
былі асначаны колцавым замком. Такая стрэльба каштавала нятанна і набыць яе 
мог толькі заможны шляхціч. Ручную вогняпальную зброю з колцавым замком 
выраблялі ў Вялікім княстве Літоўскім, па неабходнасці закуплялі замежную ў Вільні 
і Гданьску [17].

Адзенне воіна сведчыць аб яго шляхетным паходжанні. Тып высакароднага 
ваеўніка быў добра вядомы палачанам з часоў Лівонскай вайны, не выключе
на, што ім мог быць галандскі альбо нямецкі гвардзеец.

На захаваным фрагменце паліхромнай кафлі выява мушкецёра выкананна 
больш дэталёва (мал. 3). Мастак перадаў нават дробныя элементы адзення 
за кошт ужывання разнакаляровай заглушанай глазуры. Малюнак рэльефа так- 
сама істотна адрозніваецца ад мураўлёных пласцін. Рэмень з невялікімі 
круглымі зарадцамі цяпер звісае праз правае плячо да паяса, а шырокія 
нагавіцы перакрыты падолам курткі.

Пры параўнанні памераў пласцін розніца 
становіцца відавочнай: паліхромная кафля 
прыкладна на чвэрць большая за мураўлё- 
ную. Памяншэнне памераў мураўлёных 
пласцін у параўнанні з паліхромнымі ўказ- 
вае на выкарыстанне існуючай паліхромнай 
кафлі ў якасці т.зв. мацярынскай матрыцы.
Пры непасрэдным адцісканні рэльефнай 
выявы новая пласціна пасля абпалу 
станавілася меншай прыкладна на 10% ад 
пачатковай, а пры дадатковым фармаванні 
негатыўнай матрыцы памяншэнне вагала- 
ся ў межах 14-20% [18]. Гэты працэс увасоб- 
лены ў дзвюх полацкіх пласцінах.

Два варыянта папулярнагаў Полацку «ры- 
царскага» сюжэта адлюстроўваюць змены, 
якія адбыліся напрацягу аднаго-двух 
дзесяцігоддзяў ў тагачаснай модзе.

Щ  —  цёмна-сіні 

К З  -  сіні
—  жоўты 

I I —  белы

Мал. 3. Паліхромнав кафля 
з выявей мушкецёра. Канец XVI ст.
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Вялікая паліхромная плаціна зроблена раней, на ёй паказаны тып адзення ланд
скнехта часоў вызвалення Полацка Стэфанам Баторыем. Устойлівы сюжэтз ця- 
гам часу быў зноў запатрабаваны, таму і была наладжана масавая вытворчасць 
больш таннай мураўлёнай кафлі (ускосна гэта падцвярджаецца тым, што 
папіхромная кафля знойдзена на тэрыторыі Вялікага пасада, а мураўлёная —  на 
Верхнім замку).

Мастак рабіць акцэнт на раслінна-архітэктурным аздабленні, ён наўмысна «раз- 
баўляе» сухія геаметрычныя формы стылізаванымі раслінамі ў вазе. Атрымалася 
зусім незвычайная карціна —  рэалістычная выява воіна пад яркай, якая ў 
залежнасці ад фантазіі гледача можа падацца брамай батанічнага сада ці кала- 
надай папацавага комплексу. Постаць воіна і размеркаванне вайсковай амуніцыі 
паказана так, што ствараецца ўражанне аб гатоўнасці мушкецёра ў любы час 
пачаць весці агонь.

Да сярэдзіны XVII ст. належыць ма- 
люнак пешага воіна з шабляй у выцяг- 
нутай руцэ, упісаны ў паўцыркульную 
рамку, вакол якой размешыаны 
гірлянды расліннага арнаменту (мал. 
4). Кафля знойдзена ў Магілёве пад- 
час раскопак I. Марзалюка, яе паме
ры 18x21,3 см [19], што анапагічна па- 
мерам полацкай мураўлёнай 
пласціны. Вельмі падобныя і малюнкі 
на абодвух пласцінах, у прыватнасці, 
размяшчэнне пастацяў воінаў і тыпаў 
адзення. Тым не менш, розніца паміж 
двума сюжэтамі-паўстагодзе. Малю- 

нак на магілёўскай пласціне нанесены невысокім рэльефаў, паўцыркульная рам
ка-даніна традыцыі папярэдняй эпохі —  падаецца мастаком вельмі спрошчанай, 
яна як быццам бы губляецца ў багатым раслінным дэкоры. Рэапістычна выкана- 
натолькі фігура воіна, усе астатнія часткі дэкора значна стылізаваны, у пабудове 
кампазіцыі адсутнічае другі план. Усё гэта —  выразныя прыкметы стылю брока. 
У канцы XVII —  пач. XVIII ст. рамка на большасці пласцін беларускай кафлі пачне 
рабіцца з водступам ад краю і да сяр. XVIII ст. знікне ўвогуле.

Выява воіна, ўзброенага шабляй, у шэрагу іншых аднатыпных выяў магілёўскай 
геральдычнай кафлі XVII ст. [20] пададзена невыпадкова. Магілёўскія майстры 
дасягнулі высокага майстэрства ў вытворчасці шабель, іх прадукцыя карыстапа- 
ся попытам у Расіі і на рынках Польшчы [21]. Таму на пласці не адлюстраваны 
вобраз, добра знаёмы магілёўскім гараджанам, і гэты вобраз з ’яўляўся неад'- 
емнай часткай штодзённага жыцця гарадскога жыхарства.

Пачынаючы з эпохі Адраджэння вобраз рыцара —  неад’емная частка беларус- 
кага кафлярства. Вядомая ў Полацку выява рацара тыпалагічна належыць да 
серыі кафлі з гатычнымі і рэнесанснымі сюжэтамі XV — першай паловы XVI стст. 
[22]. Шырокае распаўсюджванне«рыцарскага»сюжэтаўдэкаратыўным мастац- 
тве прыпадае на эпоху барока. Традыцыйна даследчыкамі вылучаецца дзве плыні 
заходнееўрапейскага барока. Першая, паўднёвая, прыйшла на Беларусь з Італіі 
напачатку XVII ст. і ў ВКЛ усталявалася раней, чым у іншых краінах Еўропы [23]. 
Другая, паўночная, звязана з нідэрландскім уплывам [24] і вызначаецца 
прыкметамі нідэрландскага Рэнесанса [25].
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У гады ваеннай кампаніі 1579-1582 гг. пашырыліся сувязі ўсходняга і паўноч- 
нага рэгіёна ВЛК з Заходняй Еўропай, адзнакай гэтага працэсу з ’яўляецца ло- 
лацкая кафля з выявай мушкецёра. Можна канстатаваць, што маньерыстычная 
традыцыя ў Полацку склалася пад непасрэдны м уплывам паўночнай 
(нідэрландскай) плыні еўрапейскага барока, далейшае распаўсюджванне «ры- 
царскага» сюжэта ў адзначанай манеры выканання знаходзіць працяг у 
магілёўскім кафлярстве. Блізкасць двухсюжэтаў відавочная, што можа сведчыць 
аб рамесных стасунках паміж двума гарадамі. Развіццё дэкаратыўнага мастацт- 
ва другой паловы XVII ст. адпавядае ўжо традыцыі сталага барока.
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