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Кар ці ну Ва ле рыя Шка ру бы я ад-

ной чы па ба чы ла ў На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі. І што на зы ва ец ца, 

па лю бі ла з пер ша га по гля ду. Што 

пры ем на, за віт ва ю чы, пры на го дзе, 

да кар ці ны зноў, я не рас ча роў ва-

ла ся ў сва іх па чуц цях, а на ад ва рот 

ра зу ме ла, што аб' ект сім па тый вы-

бра ны пра віль на — і сэр ца ад даць 

яму мож на. Так у мя не з'я віў ся лю-

бі мы су час ны бе ла рус кі мас так і 

яго «Во сень скае свят ло».

Не як я па ба чы ла, што кар ці ны Шка-

ру бы вы стаў ля юц ца ў му зеі Го мель ска га 

па ла ца ва-пар ка ва га комп лек су. Па ду ма-

ла: «А ці не з'ез дзіць, бо вель мі ж хо чац-

ца» — ад нак зра біць гэ та га не па спе ла, 

бо вы стаў ка ўжо за кры ва ла ся. Та му, ка лі 

ў сяб роў кі ў са цы яль ных сет ках па ба чы-

ла, што Ва ле рый Шка ру ба вы стаў ля ец ца 

ў Ба ры са ве, па ду ма ла: нель га губ ляць ні 

тыд ня! Ска за на — зроб ле на.

Чым я бы ла пры ем на здзіў ле на і зу-

сім кры шач ку за сму ча на — экс па зі цыя 

мас та ка ў Ба ры са ве па ста ян ная (а мне ж 

яшчэ ар ты кул пі саць, па трэб на на ві на). 

Ва ле рый Шка ру ба — ба ры саў ча нін, пры-

зна ны не толь кі ў бе ла рус кай ста лі цы, 

але і ва ўсім све це. Мно гія куль тур ніц кія 

пля цоў кі ў роз ных га ра дах пра па ноў ва лі 

яму свае пло шчы для па ста ян най вы-

стаў кі. Ад нак Шка ру ба вы ра шыў, што 

ка лі дзесь ці і быць яго кар ці нам на па-

ста ян най асно ве, дык толь кі ў род ным 

Ба ры са ве. Не каль кі га доў та му ад ным 

ма хам па да рыў 30 сва іх кар цін го ра-

ду — і га ле рэя яго ра бот ад кры ла ся ў 

біб лі я тэ цы імя Ка ла дзе е ва. З тых ча соў 

кож ны год мас так за віт вае сю ды ў дзень 

ад крыц ця га ле рэі і до рыць яшчэ па ад-

ной сва ёй ра бо це. На сён ня ў га ле рэі 

прад стаў ле на 33 кар ці ны мас та ка. На ват 

ліч ба пры го жая, па га дзі це ся.

Кар ці ны Ва ле рыя Шка ру бы вы клі-

ка юць у на вед валь ні каў са мыя роз ныя 

па чуц ці. Для лю дзей з за меж жа, якія ка-

лісь ці па кі ну лі Бе ла русь, гэ та сму так і 

сум аб стра ча ным. Не каль кі жан чын з 

Із ра і ля, ка лі па ба чы лі кар ці ну «Сум ны 

змрок» з вы яў ле най на ёй ста рой хат-

кай, пла ка лі ка ля яе. Больш ма ла дое 

па ка лен не за звы чай пе ра жы вае ін шыя 

па чуц ці — яны ба чаць на па лот нах пры-

га жосць, спа кой і чыс ці ню.

Мас так пі ша вы ключ на бе ла рус кую 

пры ро ду. Ка лі бы вае дзесь ці за мя жой, 

ча сам ро біць эцю ды, ад нак ні ко лі не пе-

ра но сіць іх на вя лі кія па лот ны. Бе ла рус-

кія пей за жы, пры чым без лю дзей, без 

жы вёл, толь кі зрэд ку з вяс ко вы мі бу дын-

ка мі, — вось што са праў ды на тхняе гэ та-

га твор цу. Ён час та пі ша да ро гу, пры чым 

яна ні ко лі не аб ры ва ец ца. Аў та ру бліз-

кія па меж ныя ста ны пры ро ды — поз няя 

во сень, ран няя вяс на, сві таль ны ту ман, 

за хад сон ца — усё гэ та так са ма сім ва лы 

шля ху, ру ху ў но вы этап.

Ко ле ры яго ра бот з ад на го бо ку вель-

мі спа кой ныя — ці ка ва, што на ват вяс но-

вая да ро га з ка ля і на мі, раз бі тая па вод-

кай і толь кі мес ца мі пры кры тая сне гам, 

вы гля дае ў яго чыс тай, на ват аду хоў ле-

най. Ка лі пры гле дзец ца, у яго па літ ру 

шчод ра да да дзе ны бі ру зо вы, зя лё ны, 

ру жо вы, свет ла-фі я ле та вы, за ла ты ко ле-

ры. Яны да па ма га юць ства рыць ура жан-

не пэў най пя шчо ты. Вель мі яск ра вы мі і 

эма цы я наль на цэль ны мі атрым лі ва юц ца 

яго кар ці ны, на якіх вы ка ры ста ны глы-

бо кі сі ні ко лер. Чыс ты, ха лод ны, без 

пры ме шак ліш ня га сі ні ў яго вы ка нан ні 

атрым лі ва ец ца вель мі ра дас ным. Кар-

ці на «Слу пы» — сі лу э ты цём на-шэ рых 

элект рыч ных слу поў, куп ка дрэў, ла пік 

зям лі, усё гэ та на фо не сі ня га га ры зон-

ту — та ко га, якім мы маг лі ба чыць яго 

ў пры ро дзе, ка лі сон ца ўжо сха ва ла ся. 

З ад на го бо ку, гэ та вель мі прос тая кар-

ці на. А з дру го га, яна на столь кі цэль-

ная, што між во лі хо чац ца па раў наць 

яе з «Чор ным квад ра там» Ма ле ві ча. 

Пры чым Шка ру ба тут на ват вый грае, 

бо здо леў цэль на ўва со біць скла да ны 

ня бес на-мар скі ко лер.

Ва ле рый Шка ру ба зай ма ец ца мас-

тац твам з са ма га дзя цін ства. Ка лі быў 

ма лы, мог пра чнуц ца ся род но чы і пай-

сці на эцюд у лес — каб там пі саць 

пе рад сві таль ны ту ман. Ця пер мас так 

пры гад вае, што гэ та са мыя шчас лі выя 

ўспа мі ны яго дзя цін ства. Да рэ чы, ма-

лым хлоп чы кам ён моц на за ікаў ся. Та му 

ўтуль ней бы ло за стац ца ад на му, чым 

ба віць час з сяб ра мі ў кам па ніі. Ця пер 

твор ца ка жа, што яму ў гэ тым пла не 

вель мі па шчас ці ла: ад чу ваць утуль-

насць сам на сам з са бой. Бо адзі но та 

па трэб на кож на му твор ча му ча ла ве-

ку — і мас та ку, і пісь мен ні ку, і кам па зі-

та ру — для та го, каб ства раць.

Ці ка ва і тое, што Ва ле рый Шка ру ба 

трой чы не мог па сту піць на ад дзя лен не 

жы ва пі су ў Ака дэ мію мас тац тваў (ко ліш-

ні Тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут). Ад нак, 

як згад вае сам, ні ко лі не хва ля ваў ся і не 

су мня ваў ся ў абра ным шля ху — ве даў, 

што ра на ці поз на па сту піць. У вы ні ку з 

чац вёр та га ра зу ён па сту піў, праў да, на 

ад дзя лен не гра фіч на га ды зай ну.

Праў ду ка жуць, што ўсё да леп ша га. 

Ця пер мас тацт ва знаў цы па ча лі вы лу-

чаць жы ва піс у сты лі Шка ру бы — зроб-

ле ны тон кі мі гра фіч ны мі маз ка мі.

* * *
Мас так пі ша тую Бе ла русь, у якой мы 

з ва мі жы вём, — ва ўся кім ра зе вяс коў-

цы. Бач ная яе стры ма ная, ма ляў ні чая, 

пры ваб ная пры ро да. Праў да ў на шай 

куль ту ры пры ня та звяз ваць гэ тыя воб-

ра зы з эле гі яй, су мам па чымсь ці стра-

ча ным. І вось тым каш тоў ныя ра бо ты 

Шка ру бы: гля дзіш на іх і ба чыш тое, што 

ба чыў ты ся чы ра зоў. І гэ тым ра зам та бе 

не сум на і не абы яка ва. Ты ра ду еш ся і 

дзя ку еш, што род нае ха раст во гэ так са-

ма ўба чыў мяс цо вы май стра су свет на га 

ўзроў ню.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

вы», дзе аку рат змя ша ныя 

края від і на цюр морт. Рас ка-

жы це штось ці пра се рыю.

— Гэ та ня скон ча ныя ра бо-

ты, яны ра бі лі ся ў апош ні год 

пе рад смер цю. На са мрэч ка-

лісь ці ён па чы наў ме на ві та з 

та кіх ра бот. Пер шыя шэсць 

яго кар цін, пе ра да дзе ныя 

ка лісь ці ў Га лан дыю, бы лі 

зроб ле ны ў та кім сты лі. По-

тым ён шка да ваў, што раз-

ві таў ся з імі, бо лей не ха цеў 

ста віць та кіх экс пе ры мен таў. 

Але на пры кан цы жыц ця яшчэ 

не каль кі разоў па спра ба ваў 

зра біць гэ та. Мой баць ка быў 

вель мі да вер лі вым, та му тыя 

пер шыя ра бо ты, якія тра пі лі 

ў Га лан дыю, мож на ска заць, 

бы лі скра дзе ны. Ён не атры-

маў за іх гро шы. А ця пер пра 

лёс тых ра бот ні чо га не вя-

до ма. На іх бы лі на ма ля ва ны 

края ві ды, у якіх — шмат на-

ся ко мых, ма тыль коў, ко ні каў, 

вы пі са ных дас ка на ла. Баць ка 

іх ла віў, а по тым за суш ваў і з 

на ту ры ма ля ваў вель мі скру-

пу лёз на, кар пат лі ва. На яго 

кар ці нах хтось ці ля тае, хтось-

ці ся дзіць, хтось ці яшчэ неш та 

ро біць. Баць ка ста раўся на пі-

саць іх у на ту раль ную ве лі-

чы ню, каб яны вы гля да лі так, 

ні бы мы іх са праў ды ба чым. 

Ра бо ты бы лі да стат ко ва вя-

лі кія, та му ча сам зда ва ла ся, 

што ма ты лёк прос та сеў на 

кар ці ну, а не на ма ля ва ны, — 

баць ка ра біў так спе цы яль на. 

Ён быў гра фі кам, та му пе ра-

даць на ту ра лізм бы ло для яго 

над звы чай важ на, асаб лі ва 

ў пер шых ра бо тах. Па трэб на 

бы ло, каб усё вы гля да ла як 

жы вое — так і зда ва ла ся.

— Тое, што ён пе ра стаў 

эс пе ры мен та ваць, звя за на 

з сум най гіс то ры яй з вы кра-

дан нем кар цін?

— Гэ та бы ла вель мі кар-

пат лі вая пра ца, та кія кар ці ны 

вы ма га лі шмат ча су. Каб на-

пі саць ад ну, у яго сы хо дзі ла 

больш за ме сяц, два. А ес ці 

ж ха це ла ся, гро шы бы лі па-

трэб ныя. Та му ён на пэў ны час 

вы браў больш прос ты стыль, 

каб ства рэн не кар ці ны зай ма-

ла не так шмат ча су і каб яна 

менш гро шай каш та ва ла, каб 

пра да ва ла ся пра сцей. Ён быў 

не зна ка мі тым жы ва піс цам, 

бо па чаў зай мац ца жы ва пі-

сам паз ней за сва іх ад на каш-

ні каў. Та му ка лі ад чуў ся бе 

ўпэў не на ў гэ тым сты лі, яго 

сяб ры ўжо бы лі зна ка мі тыя, 

маг лі пра да ваць свае ра бо-

ты за не ма лыя гро шы. А ка-

лі ён пра да ваў свае кар ці ны, 

усе пы та лі ся: «Хто гэ та та кі? 

Шка ру бу мы ве да ем. Ксян-

дзо ва мы ве да ем. А хто та кі 

Мі ко ла Ры жы, мы не ве да ем». 

Та му та та не мог ста віць вя лі-

кія цэ ны на свае ра бо ты. Та-

му і вы бі раў ма ля ван не больш 

прос тых кар цін — края ві да, 

на цюр мор та, — каб яны хут-

чэй пра да лі ся. Ча сам ён пі саў 

дуб лі ка ты — ка лі ма ці вель мі 

па да ба ла ся пэў ная кар ці на, 

яна за бі ра ла яе да до му, каб 

па ве сіць на сця ну, а та та пі саў 

дру гі ва ры янт.

Ма ці вель мі пад трым лі ва-

ла баць ку. А ён сам вы браў 

шлях мас та ка з дзя цін ства — 

і ні кро ку ўбок. Толь кі на пе-

рад, толь кі ства раць кар ці ны. 

Мас тац тва пра хо дзі ла праз 

усё, што ён ра біў у жыц ці. 

У на шай ха це, якую я жар там 

на зы ваю му зе ем, уся мэб ля 

вы раб ле на ім з дрэ ва. Бы лі 

ча ты ры бра ты Ры жыя, усе з 

за ла ты мі ру ка мі — двое доб-

ра ма ля ва лі і двое вы дат на 

пра ца ва лі з дрэ вам. Ма быць, 

апош няе пе рад ало ся ад дзе-

да. Скам па на ваць, вы ра заць, 

вы пі ліць лоб зі кам — і каб усё 

бы ло пры го жа. Ва ўсіх іх до ма 

шмат та кой драў ля най пры га-

жос ці.

— На кар ці не «Мі кол ка» 

на ма ля ва ны вы ў дзя цін стве 

на фо не роз ных гіс та рыч-

ных асоб і прад ме таў. Баць-

ка мэ та на кі ра ва на вы хоў ваў 

у вас лю боў да Ра дзі мы?

— Не, асаб лі вым чы нам ён 

мя не не вы хоў ваў. Але ка лі 

ўлі чыць, што ча ла век заў сё-

ды бя рэ пры кла ды з жыц ця, з 

со цы у му, у якім ён зна хо дзіц-

ца, то ў ма ім со цы у ме заў сё ды 

быў толь кі адзін ча ла век, якім 

я за хап ляў ся і га на рыў ся, — гэ-

та мой баць ка, — та му я браў 

прык лад з яго. Але не бы ло 

та ко га, каб ён са дзіў ся і неш-

та на ўмыс на мне расказваў. 

У нас до ма гі ганц кая біб лі я-

тэ ка, — ча сам я чы таў тое ж, 

што і ён. І мя не заў сё ды ці ка-

ві лі яго за ня ткі і за хап лен ні, я 

заў сё ды ім га на рыў ся і ха цеў 

быць да яго па доб ным. З ім я 

раз маў ляў на бе ла рус кай мо-

ве. Мо жа, адзі ны вы ха ваў чы 

мо мант — тое, што ён ад даў 

мя не ў бе ла рус ка моў ную гім-

на зію. На час ства рэн ня парт-

рэ та «Мі кол ка» баць ка ўжо 

доў га і кар пат лі ва пра ца ваў 

над афарм лен нем кні гі Ула-

дзі мі ра Бут ра ме е ва «Вя лі кія 

і сла ву тыя лю дзі бе ла рус кай 

зям лі», за якую паз ней атры-

маў Гран-пры на кон кур се бе-

ла рус кай кні гі за ілюст ра цыі. 

А на парт рэ це на фо не аку рат 

зме шча ны схе ма тыч ныя ма-

люн кі з гэ тай кні гі.

— Ёсць яшчэ ад на кар ці-

на, дзе вы на ма ля ва ны, і по-

бач у да во лі ўльты ма тыў най 

фор ме на пі са на «Зра бі свой 

вы бар»...

— Парт рэт быў зроб ле ны 

для на ша га до ма, ён свед-

чыць, што баць ку не па да ба-

ла ся, што я вы ра шыў не быць 

мас та ком. А баць ка вель мі 

гэ та га ха цеў, та му мы сва ры-

лі ся. У мя не быў свой стыль, 

я па-свой му ўсё ўспры маў, 

а баць ка ка заў гля дзець, як 

ро біць ён, і ра біць тое ж са мае. 

Я ж не ха цеў паў та рац ца — ка-

лі і быць мас та ком, то ін шым. 

Ка лі мне споў ні ла ся 16—17, 

я вы ра шыў, што мас та ком не 

бу ду. Бо ўсё жыц цё пра жыць, 

спра ча ю чы ся з баць кам, не 

ха цеў.

— Дзе баць ка браў ін фар-

ма цыю для сва іх гіс та рыч-

ных ра бот?

— У нас до ма вель мі вя лі-

кая біб лі я тэ ка, у ёй шмат гіс-

та рыч на га ма тэ ры я лу. Баць ка 

шмат ез дзіў па ар хі вах, шу каў 

фо та здым кі, каб лю дзі на парт-

рэ тах атры ма лі ся па доб ны мі. 

Ка лі ма ля ваў вы явы Ку па лы і 

Ко ла са для Бел пош ты, вы ра-

шыў, што на зад нім фо не на-

ма люе ха цін кі, у якіх яны жы-

лі, — для гэ тага спе цы яль на 

ез дзіў ту ды, ра біў фо та здым кі, 

з якіх ма ля ваў, а так са ма звя-

раў са ста ры мі фо та здым ка мі. 

Ка лі ка заць пра гіс то рыю, то ён 

вель мі шка да ваў, ка лі ў нас у 

Ба ры са ве раз бу ра лі ся куль тур-

ныя пом ні кі. З яго май стэр ні, у 

ста рым гіс та рыч ным бу дын ку, 

ха це лі зрэ заць бал ко ны — ён 

на ста яў, каб яны за ха ва лі ся. 

Ця пер ім больш за 100 га доў, 

іх гіс та рыч ная каш тоў насць ві-

да воч ная.

— Ці ад чу ва е це вы ся бе 

пра даў жаль ні кам баць ка-

вых тра ды цый?

— Так, на ту раль на. Як ка-

жуць, мы бу дзем раз маў ляць 

га ла са мі сва іх дзя цей. Я ча-

ла век, які вель мі шмат узяў 

ад свай го баць кі. Гэ та мой 

най леп шы на стаў нік у жыц ці. 

Я заў сё ды па ва жаў і браў з яго 

прык лад. Па во дзі ны, прын цы-

по выя ад но сі ны да са цы яль-

ных рэ чаў і да гіс то рыі, — гэ та 

ўсё мне пе рад ало ся.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ,

г. Ба ры саў.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

БЕ ЛА РУСЬ, 
У ЯКОЙ 
ЖЫ ВЁМ

ЗЯМ ЛЯ
Мі ко лы Ры жа га


