
 
 
 

 

                         

 
 
Магутны Нѐман, што цячэ па нашай зямлі, прымае 

ў свае абдымкі воды невялікіх рачулак, якія ўпэўнена 
прабіваюць сабе шляхі праз маляўнічыя лугі і палі 
Навагрудчыны. На беразе такой рачулкі пад назваю 
Валоўка раскінулася невялікая вѐска Пабрэззе, дзе 
нарадзілася мастачка Раіса Сіплевіч, якая сѐлета 
адзначыла свой юбілей. 
         На радзіму мастачкі я паехала разам з сынам, каб 
было весялей, улічваючы, што частку шляху туды і назад 
прыйшлося ісці пехатою праз навакольныя вѐскі. Ужо ў 
пачатку Пабрэззя, распытваючы, дзе жыве мастачка, 
атрымалі ад мясцовых жыхароў адказ, што “Пацінка”, так 
называюць яе тут, жыве на другім канцы вѐскі. Раіса 
Паўлаўна сустрэла нас з унукам Паўлікам на вуліцы каля 
бацькоўскага дома, дзе цяпер знаходзіцца яе лецішча. 
Размясціліся на падворку, бо было добрае сонечнае 
надвор’е. Я была вельмі задаволена, што сустрэлася з 
мастачкай менавіта тут, на яе малой радзіме, бо мне хацелася паглядзець хату, у якой яна 
вырасла, каб лепш адчуць атмасферу цяпер ужо далѐкіх 1950-х гадоў. У гэтай хаце ніхто нічога 
не перарабляў, яна засталася такой, якой была пры бацьках. 
        Раіса была адзінаю дачушкай ў бацькоў, якія яе вельмі любілі і бераглі. Асцерагаючыся, каб 
нічога не здарылася ў іх адсутнасць, ідучы на працу, закрывалі яе ў хаце, але дзяўчынка 
вылазіла праз акно і адчыняла дзверы. Зімою яна ўзбіралася на цѐплую печ з паперай і алоўкамі 
і пачынала маляваць або чытала дзіцячыя кніжкі, на якія бацькі ніколі не шкадавалі грошай.  
        Маці дзяўчынкі была майстрыхай на ўсе рукі – умела і ткаць, і вышываць, добра падбірала 
ўзоры і колер. У хаце бацькоў на сцяне і сѐння вісяць дываны, вытканыя ѐй, захаваліся і 
вышыванкі. Відаць, адчуванне прыгожага перадалося дзяўчынцы ад матулі. Бацька таксама быў 
майстрам з залатымі рукамі. Прайшоўшы службу ў арміі ў якасці механіка-вадзіцеля, мог 
адрамантаваць любую тэхніку і нават сваімі рукамі зрабіў трактар, на якім 30 гадоў апрацоўваў 
поле. А яшчэ ѐн разводзіў пчол і навучыў дачушку фатаграфаваць і рабіць фотаздымкі.  
         Да 16 гадоў дзяўчынка жыла ў вѐсцы ў акружэнні вясковых людзей, якія, нягледзячы на 
цяжкую працу, жылі, прытрымліваючыся хрысціянскіх звычаяў і абрадаў, заснаваных на цеснай 



сувязі з зямлѐй, спявалі велікодныя песні, засцілалі духмяным аерам падлогу на Сѐмуху, 
паміналі продкаў на Радуніцу, шанавалі прыроду і стараліся жыць у суладдзі з ѐй. 
          Вучыцца Раіса пайшла ў Касадворскую школу, якая знаходзілася ў адным з будынкаў 
былога панскага двара. Дзяўчынцы пашанцавала – у школу прыйшоў працаваць настаўнік 
малявання Іван Клімко, які заўважыў яе здольнасці і пачаў дапамагаць іх развіваць, яны разам 
ездзілі на веласіпедах на эцюды, пісалі пейзажы, а потым настаўнік параіў ѐй паступаць ў 
мастацкае вучылішча. 
        Раіса Сіплевіч паспяхова здала экзамены ў Мінскае мастацкае вучылішча, і для яе 
пачалося новае жыццѐ. Цяпер яна знаходзілася ў асяроддзі аднадумцаў і вельмі старанна 
спасцігала азы будучай прафесіі.  Добра памятае свайго настаўніка Віктара Варламава, які 
выкладаў мастацкія дысцыпліны і па-добраму адносіўся да вучняў. Пасля заканчэння вучылішча 
(1970) працягвала вучобу ў БДТМІ (цяпер Акадэмія мастацтваў) на аддзяленні графікі. Яе 
педагогамі былі П.Любамудраў і А.Шэвераў. Вучыцца было складана, але цікава, шмат часу 
аддавала вучобе, якая будзіла творчую фантазію і фарміравала яе як мастака. З 1974 года 
мастачка ўдзельнічала ў рэспубліканскіх і замежных выставах. У 1976 годзе яна стала членам 
Беларускага саюза мастакоў. 
        Пасля заканчэння вучобы (1976) займалася кніжнай графікай, афармляла кнігі, падручнікі 
(“Праталінка”), для якіх часам стварала каля 300 малюнкаў. Адной з першых работ мастачкі стаў 
лінарыт “Сялянскі інтэр’ер” (1975) – настальгія па  ўтульнай бацькоўскай хаце. Пазней з’явіліся 
цыклы графічных твораў –  “Помнікі архітэктуры Гродзеншчыны” (1985),  і “Дзе жывуць надзеі” 
(1988). Мастачка стварыла графічныя партрэты Уладзіміра Караткевіча, Адама Мальдзіса і 
Рыгора Барадуліна. 
         Раіса Сіплевіч пачынала свой творчы шлях як графік, але паступова жывапіс захапляў яе 
ўсѐ больш, і хутка на выставах пачалі з’ўляцца творы жывапісу, якія знаходзілі ўдзячных 
гледачоў і прыхільнікаў яе новай творчай манеры. У 1996 г. адбылася яе першая персанальная 
выстава, назву якой выпадкова падказаў пісьменнік-зямляк  Яўген Лецка, які, зайшоўшы ў 
майстэрню, звярнуўся да яе па імені, што замацавалася за ѐй у вѐсцы: “Прывітанне, Пацінка!” 
“Ну вось, а я думала, як назваць выставу, а назва ўжо ѐсць”, - вырашыла мастачка. Яна так і 
падпісвае свае карціны – “Patsinka”. 
        Раіса Сіплевіч у сваѐй творчасці ўсѐ часцей звяртаецца да культурнай спадчыны мінулага, 
да беларускай міфалогіі, да фальклору, з гэтай крыніцы чэрпае вобразы і натхненне. Відавочна, 
што творчую фантазію мастачкі падсілкоўваюць напаўзабытыя сюжэты пачутых у дзяцінстве 
казак, валачобных і калядных песень, звычаяў, якія са старадаўніх часоў захавалі земляробчыя 
каляндарныя абрады беларусаў. “Вербніца”, “Вялікдзень”, “Сѐмуха”, “Купалінка”, “Ляля”, 
“Беражніца”, “Грамаўніца”, “Зніч” – сюжэты палотнаў прыадкрываюць нам таямніцы мінулага і 
сведчаць пра далучанасць аўтара да глыбінных каранѐў беларускай зямлі. Гэтыя творы 
захапляюць сваѐй  паэтычнасцю, экспрэсіяй і яркай фантазіяй.  Жаночыя вобразы на палотнах 
мастачкі вабяць прыгажосцю і з’яўляюцца быццам бы увасабленнем стыхійных сіл прыроды. 
         Творы Раісы Сіплевіч “Вячэрняя прагулка”, Партрэт з птушкай”, “Партрэт з яблыкам”, 
“Залаты пеўнік”, “Гаспадынька” і іншыя прыцягваюць увагу сваѐй метафарычнасцю, 
асацыятыўнасцю, шматпланавасцю. Палотны апошняга цыкла “Над ракой Валоўкай”, 
прысвечанага малой радзіме мастачкі, зачароўваюць казачнасцю сюжэтаў  і выклікаюць 
жаданне хаця б на хвіліну паглыбіцца ў пяшчотны і трапяткі свет, створаны нястрымнай 
фантазіяй таленавітай мастачкі. Разглядаючы яе палотны, можна пачуць не толькі спевы 
дзіўных птушак, але і шэпат казачных дрэў і экзатычных кветак. У гэтым неверагодным 
фантастычным свеце квітнее чароўная купальская кветка, а сіняя птушка шчасця сама ляціць у 
рукі. 



        Раіса Сіплевіч узнагароджана медалѐм Беларускага саюза мастакоў “За заслугі ў 
выяўленчым мастацтве”. Яе апошняя выстава экспанавалася ў 2020 годзе ў Мастацкай галерэі 
Міхася Савіцкага. Калі вы хочаце на нейкі час абстрагавацца ад цяжкіх паўсядзѐнных спраў і 
маркотных думак, я прапаную вам пазнаѐміцца з творчасцю чароўнай кветкі Наднямоння, 
мастачкі Раісы Сіплевіч. Яе мастацкі свет, прасякнуты аптымізмам і святлом, дорыць душы 
радасць і заспакаенне. 
 
Cвятлана КОШУР 
 

 
          Раіса Сіплевіч. Купальская ноч 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Р.Сіплевіч. Над рэчкай Валоўкай. 2018 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
Р.Сіплевіч. Свіцязянка 

 

 
 



 

 
                           Р.Сіплевіч. Партрэт Адама Мальдзіса 
 
 
 
 
 
 

 


