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СПАЗНАЎШЫ СЯБЕ МАСТАК ЗАЎСЁДЫ ВЫЙГРАЕ 
 

Упэÿнены, энергічны, прадуктыÿны, Алег Скавародка з’яўляецца класічным узорам 
віцебскага мастака. Ён – бясспрэчны аўтарытэт, арганізатар, бо нездарма ж віцебскія калегі 
выбралі яго сваім старшынёй. Выклікае павагу яго энергічны жываіс. Адметнасць яго 
матываў у тым, што ён не заÿважае віебскіх вуліц, па якіх штодня ходзіць у майстэрню. І 
можна зразумець, акую няÿважлівасць да Пескавацікаў, Смаленскага рынку, вуліцы 
Суворава, па якіх уздыхаюць мінскія і парыжсюя мастакі. Для віцябляніна Скавародкі гэта 
занадта побач і таму банальна. Яго цягне на вясковае раздолле, дзе пэндзлем можна 
размахнуцца, нібы касою на лузе. 

 

...Там мастак адчувае сябе першапраходцам, як Гаген у Акіяніі. Татэмныя дрэвы-прывіды, 

белыя абрусы-аблокі, архаічныя драÿляныя хаціны ÿтрымліваюць неÿтаймоÿную стыхю яго 

жывапіснага поля. Са сваім зайздросным жывапісным размахам ён пераходзіць ад «поля» да 

«поля» і праяўляе такую вынаходлівасць, такую жывую сувязь з прыродай, што здаецца – інакш і 

немагчыма перадаць тую гучнасць, сакавітасць і першаснасць, як гэта робіць А. Скавародка. Яго 

пейзажы – напружаныя і фармальна пабудаваныя творы, сучасныя па усіх крытэрыях, унушальныя 

па сваіх памерах. 

Нацюрморты мастака – яго іншая чыстая мелодыя. Садавіна, гародніна, кветкі, зеляніна, 

кераміка, абрусы – класічныя атрыбуты маÿклівага свету рэчаÿ. Для мастака тут не заусёды 

важная дакладнасць абрысаў формы, ён захапляецца фактурай, матэрыяльнасцю, фармальнай 

стылізацыяй – і робіць гэта ÿпэÿнена і выразна, не шкадуючы гучных колераў, адмаўляе млявасць, 

шэрасць, зацёртасць, якія так нам апрыкралі ў салонных нацюрморціках з безгустоўнымі 

кветачкамі ў вазачках. А. Скавародку характарызуе імкненне да наватарства ў нацюрмортным 

жанры. Шкада, што ён не рэалізуе гэтую якасць на ÿсю моц уласцівага яму жывапіснага размаху. 

Варта толькі ўзяць больш шырокі пэндзаль, абагульніць форму яшчэ больш рашуча, трэба ўшчэнт 

ламаць стэрэатыпы беларускага нацюрморта, бо ў ім дазваляецца ўсё, што можа сабе дазволіць 

неўтаймоÿны жывапісец. 

А. Скавародку няма падстаў баяцца, што ён не возьме з першага мазка адпаведную 

жывапісную танальнасць ці перабольшыць у творы віцебскую сінечу. 3 дапамогай нейкай чыста 

віцебскай інтуітыўнасці ён можа ўлагодзіць, крыху змякчыць самыя кантрастныя жывапісныя 

акорды. Мастак прыўносіць у развіццё віцебскага пейзажа свой дынамічны вобразны сімвалізм. 

Што варта вітаць і ÿсяляк падтрымліваць. Адзінае, што можна параіць: пашырыць абсяг матываÿ, 

трошкі відазмяніць фарматы ў залежнасці ад панарамнасці азёрнага, ляснога, пагоркавага 

характару паўночнай Беларусі. На гэта мастак здатны як ніколі раней. Яшчэ адзін рашучы крок – і 

мы ўбачым вартасны працяг манументальнага пейзажа, традыцыі якога былі бліскуча распачаты і 

сфарміраваны жывапісным класікам В. Цвіркам. 

І ў нацюрморце не варта абмяжоўвацца чароÿнымі ружамі і вяргінямі. Сакавіты колер ёсць і 

ў іржавай падкове, якая прыносіць удачу, і ў іншых адкінутых убок рэчаў. Наш беларускі нацюрморт 



можа ўключаць традыцыі не толькі раскаванага каларызму, але і брутальнага поп-арта, сац-арта і 

іншых эксперыментальных падыходаў да рэальнага свету ва усёй яго закуліснай ненадуманасці. 

Па сутнасці, мастак ужо дакрануўся да гэтага нацюрмортнага закулісся ў кампазіцыі «Свята». Тут і 

гармонік дарэчны,  і зялёная бутэлька, і пенсіянер за сталом. Не хапае толькі сацыяльнай вастрыні, 

псіхалагічнай акрэсленасці, больш напружанага вырашэння самога гармоніка, ценяÿ за фігурай і на 

святочым стале. І той жа іржавай падковы не хапае, каб падкрэсліць бясхітрасны і маляÿнічы 

каларыт народнага жыцця-быцця. І ÿ мастака, здаецца, няма комплексу грэблівасці перад гэтым 

простым жыццём... 

Захапляюць мастака і мажныя вобразы жанчын, але часам іх сілуэты нагадваюць нейкія 

недарэчныя колеравыя плямы. Такая жывапісная анекдатычнасць не зачароÿвае, не пераконвае, 

стамляе. Карэнным чынам разыходзіцца з сучасным ідэалам беларускай жанчыны. Адпаведна яму 

яна і мажная, і вытанчаная, і лагодная, і разам з тым – рашучая, модная эмансіапіраваная. Вобраз 

беларускай жанчыны не можа быць перададзены праз карыкатурнасць і эмацыянальна-

фармальны прымітывізм. Ці ж забыў Алег Аляксандравіч пра «Станіславу, што сядзела на усю 

лаву»? Тады варта яшчэ раз перагартаць альбом Поля Гагена, прысвечаны ружовым, 

апельсінавым таіцянкам. Нашы віцяблянкі не менш натуральныя, першасныя натуры, якія не 

будуць губіць сваё хараство і чуласць са «спадарожнікамі самоты» ці марнець у такім 

бессэнсоўным чаканні Яны будуць спяваць, глядзецца ў люстэрка, прымаць душ, слухаць рок-

музыку, шчабятаць з сябрам па мабільніку і г.д. Хопіць надуманасці і штучнасці, час услаÿляць 

беларускую «таіцянку»! У мастака і ёсць такая ўнутраная патрэба, але пакуль не адпрацаваны 

вобразныя адносіны. Хоць, спадзяемся, з яго жыццёвым досведам ён лёгка адолее гэтую 

перашкоду. 

Мастак-жывапісец А. Скавародка імкліва развіваецца. Хоць ёсць недахопы, але няма 

завучанасці, самазаспакаення – які належыць лідэру мастацкага кола. Крытык можа быць 

упэунены, што Алег Скавародка не абмане яго спадзяванняў, бо інакш не варта было б  пачынаць 

гэтую шчырую гаворку. Як адзначаÿ вялікі французскт мастак-сімваліст Анры Маціс: «Спазнаўшы 

сябе, мастак заўсёды выйграе». 
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