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МАСТАК 

 

Ужо амаль свінцовая, а не блаютная, як летам, вада ÿ рэчцы. Покуль што трымаецца на 

бярозах жоÿта-чырвона-чорная лістота. Удалечыні цямнее невялікі лясок. Нібы сірацінкі, 

прытуліліся адзін да аднаго драÿляная хатка і стажок. I над усім гэтым – хмары, якія з цяжкасцю 

прабіваюць сонечныя промні, не даходзячы да зямлі 

Назва карціны – «Восень». Такую пару года можна ÿбачыць у Расіі, ва Украіне, у 

Прыбалтыцы. Намаляваць яе змог бы, напэÿна, любы іншы мастак. Ды намаляваць так, як мой 

цёзка, немагчыма. Немагчыма без беларускага светаÿспрымання. Без беларускасці ÿ душы і  хата 

тая будзе не такой, і  рэчка, і нават складзенае ў стажок сена. 

Восеньскі матыÿ стварыÿ мастак Алег Скавародка. Шмат можна расказваць пра гэтага 

камунікабельнага, кампанейскага чалавека з пачуццём гумару, з адкрытасцю. I разам з тым 

прыхаванай недзе сялянскай хітрынкай. Субяседнік ён цікавы, дасведчаны ÿ многіх пытаннях – ад 

палітыкі да сусветнага мастацтва. 

Дзяцінства Алега прыпала на першыя пасляваенныя гады – не да неба, 

быць бы хлебу, як кажуць. Але ніто не змог адняць у тых дзяцей радаснага адчування міру і  

прадчування лепшага заÿтрашняга дня. А для вясковай малечы былі ÿ вёсцы Ассё Лепельскага 

раёна карагоды лясоÿ з пералескамі, плойма малых і  вялікіх азёр... 

Той час мой субяседнік успамінае радасна і  роздумна. 

— Праз усю вайну прайшоÿ мой тата баявым афщэрам. I мне даў наказ – толькі ў ваеннае 

вучылішча! А я так любіÿ маляваць, рэдагаваÿ школьную насценгазету... 

Але выканаць просьбу-загад бацькі ÿсё ж давялося: паступіÿ у Даўгаўпілскае 

радыётэхнічнае вучылішча войск супрацьпаветранай абароны. 

Уцёк з вучобы праз тры месяцы – мастакоÿская натура перамагла. У1967 годзе стаÿ 

студэнтам мастацка-графічнага факультэта Віцебскага педагагічнага інстытута. Шмат далі яму 

першыя настаÿнікі Леанід Дзягілеў,  Фелікс Гумен і Альберт Някрасаÿ. 

А потым у жыццё ўвайшлі такія мэтры, як Леанід Шчамялёÿ і  Гаÿрыла Вашчанка – 

настаÿнікі і калегі адначасова, бо ÿ 1986 годзе Алег Скавародка быÿ прыняты ÿСаюз мастакоÿ 

СССР. На той час Алег прайшоÿ марскую службу на Балтыцы, папрацаваÿ настаўнікам у Рагачове і 

мастаком-афарміцелем на Віцебскім камбінаце мастацтваÿ... 

Я бачыÿ многія карц1ны Алега, толькі вось мора на іх не бачыÿ н1 разу. Відаць, лепельска-

ÿшацкія краявіды – беларуская Швейцарыя – больш яму падабаюцца. 

Многае адлюстроÿвае ÿ сваёй творчасці мастак. Раскажу крыху пра ÿбачанае на адной з 

выставак. Прырода ва ўсёй сваёй прыгажосці, гарадскі івясковы побыт, чалавек рэальны і  не зусім, 

жанчына таямнічая і  звычайная – мадонна і русалка... Мне здаецца, што Алегу Скавародку 

падуладны любы жанр, ці хутчэй, пэÿная жанравая нявызначанасць, колеравая разнастайнасць, 

сэнсавая ÿскладнёнасць. Ён – рэаліст (гэта яму бліжэй) – бывае амаль на мяжы ірэальнага. 

Я цудоўна адношуся да ÿсіх плыняÿ у мастацтве, да мастакоў, якія малююць не так, як я. 

Усё можа быць предметам мастацтва. Мы толью глеба для наступных пакаленняÿ. На ёй яны 

узрастуць. А шукаць свае тэмы, фарбы, прадметы натхнення – справа і  права кожнага. Без пошуку 



спыніцца рука, душа і розум... 

Нядаўна Алег Аляксандравіч вярнуÿся з Нінбурга, дзе адкрылася выстаÿка віцебскіх 

мастакоÿ. Шмат персанальных выставак адбылося ÿжо і ÿ самога мастака. Геаграфія іх шырокая: 

сталічны Палац мастацтваÿ, той жа Нінбург, Смаленск. 3 апошнім горадам заÿсёды існавалі і 

існуюць цесныя мастакоÿскія і проста сяброÿскія сувязі. Па словах Алега Скавародкі, мы ÿ іх, а яны 

ÿ нас – як дома. Усе адзін аднаго ведаюць пайменна. Такому творчаму і  сяброÿскаму супольніцтву 

можна толькі пазайздросціць. 

У Віцебскім абласным аддзяленні Беларускага саюза мастакоÿ сёння працуе больш за сто 

чалавек. Апошняе адношу да таго, шго ÿжо ў другі раз калегі Алега Аляксандравіча аказваюць яму 

давер, выбіраючы сваім старшынёй. 

Добра вядома, што кіраваць творчымі людзьмі – парная справа. Кожны з іх сам па сабе і ÿ 

сябе. Яны шукаюць, не заÿсёды знаходзяць, радуюцца поспехам, засмучаюцца няÿдачамі. Кожны з 

іх – асоба! Дапамагчы таварышам па мастацкаму цэху лічу святым абавязкам. Ты ведаеш, 

напрыклад, колью каштуюць сёння тыя ж рамкі, падрамнікі, фарбы, пэндзлі? Тое ж і яно! А без 

сваёй майстэрні мастак наогул не мастак. Вось хаджу і  выбіваю нешта, груба кажучы. Дзякуй гар- і 

аблвыканкаму – ідуць насустрач. Але, як толькі ÿпрэшся ÿ ЖРЭТы, – лічы, усё… 

Ходзіць мастацкі старшыня. Просіць, дапамагае старым і  маладым. А яны ў аддзяленні 

нароўні з вопытнымі і вядомымі, калі не больш. Сур'ёзна заявілі пра сябе Андрэй Вайцяхоÿскі, 

Павел Шапо, Наталля Дзямшова. 

...Штрыхі, штрыхі. Упэÿнены , што Алег Скавародка куды лепш за мяне намаляваÿ бы свой 

партрэт. А я дадам да сказанага яшчэ адно: па слядах бацькі пайшлі сын і  дачка – абодва мастакі. 

Алег САЛТУК 

 


