
Песня аб райскім жыцці 

Алена Кіш… Сѐння гэтае імя — сімвал нацыянальнай культуры ХХ 
стагоддзя. Яе маляваныя дываны з казачна-экзатычнымі сюжэтамі «Рай», «Дзева 
на водах», «Ліст да каханага» адметныя кампазіцыйным майстэрствам і 
ўнікальнай вобразнасцю, змешчаны ў «Сусветнай энцыклапедыі наіўнага 
мастацтва», выдадзенай у Югаславіі ў 1954 годзе. У выданні 800 імѐнаў мастакоў 
з 50 краін свету. Ад Беларусі ў энцыклапедыю ўключана Алена Кіш. 

Ну як было не напісаць пра яе? Кніга «―Песня аб райскім жыцці‖ (маляваныя 
дываны Алены Кіш)» выйшла ў выдавецтве «Беларусь» у 2016 годзе. Сѐння ў 
фондах гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Заслаўе» калекцыя маляванак 
Алены Кіш прадстаўлена адзінаццацю дыванамі — з 300, якія стварыла яна за 
сваѐ жыццѐ. Вярнуў з небыцця гэтыя работы і слаўнае імя мастачкі Уладзімір 
Басалыга. 
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Нарадзілася Алена Андрэеўна Кіш (1896(?) — 1949) у Слуцкім павеце 

Мінскай губерні ў мястэчку Раманава, а яе магіла знаходзіцца ў вѐсцы Грозава 
Капыльскага раѐна. Тут устаноўлены надмагільны помнік — дыпломная работа 
мастака Уладзіміра Ламейкі, улюбѐнага ў творы мастачкі. 

Алена Кіш — самародак з непаўторным бачаннем навакольнага свету. Такіх 
называюць наіўнымі мастакамі, прымітывістамі, інсітнымі творцамі. Якой жа 
адметнасцю вызначаецца яе творчасць? На яе карцінах нябесны рай сышоў на 
беларускую зямлю. Гэта быў рай, у якім няма трагічнага «антуражу» — разрухі, 
нішчымніцы, голаду, сіроцтва… 

Мастачка стварала свае дываны, бадай, ці не ў самы цяжкі для нашай 
дзяржавы час — у 1930—1940-я гады… За мех бульбы (столькі каштавала праца) 
яна малявала дзівосную казку, райскую ідылію. Мы бачым драпежнікаў з добрымі 
вачыма, якія служаць чалавеку і аберагаюць яго ад усяго дрэннага… 

Дываны майстрыхі — гэта свята народнага ўяўлення пра хараство і 
прыгажосць, песня суладдзя. Знаўцы народнага мастацтва адзначаюць, што і 
кампазіцыйная смеласць, і яркая дэкаратыўнасць, і багацце фантазіі аўтара, 
канечне ж, ад беларускага фальклору, народнага меласу (г. зн. мае меладычны, 
песенны пачатак). 

Мне асабіста ўвесь жыццѐвы і творчы шлях Алены Кіш уяўляецца самотнай 
песняй, з адчаю кінутай у райскія парыванні, якія завяршыліся трагічна. 



Пасля вайны мастачка перабралася да сваѐй малодшай сястры ў Грозава. 
Там яна і загінула. Малюючы свае дываны, Алена хацела пазбыцца той 
бяздарнасці, а часам і роспачы, што спадарожнічалі ѐй у штодзѐнным жыцці. 

Сціплыя звесткі пра жыццѐ Алены Кіш разам з дзівоснымі карцінамі 
райскага жыцця на яе дыванах сфарміравалі атмасферу таемнасці вакол яе 
асобы. Вада на яе дыванах як метафара няспыннай плыні часу і быцця нібы 
прадказвае і ўтойвае смерць самой мастачкі, якая ўтапілася ў рацэ. 

Ці ѐсць аналагі творам Алены Кіш? 
Доктар мастацтвазнаўства Яўген Сахута зазначае: «Сярод традыцыйных 

маляваных дываноў Беларусі нічога блізкага ні па характары выканання, ні па 
ўзроўні майстэрства пакуль не знойдзена. <…> Творчая спадчына А. Кіш — 
арыгінальная, самабытная, непаўторная з’ява ў нашай культуры, якая яшчэ чакае 
належнага асэнсавання». 

Алену Кіш з поўным правам можна аднесці да нацыянальнай эліты. Такія 
творцы — залаты фонд нацыянальнай культуры. 

 
             Ніна Русаковіч  
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