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Grafik a malíř Jiří Ščerbakov (1926–2007)  vystudoval v letech 1948–1953  Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou v ateliéru profesora Emila Filly. Možná nezhojená osobní zkušenost 
z éry nacistické okupace, drásaná tíží vzpomínek svázaných s odcházejícím zdravím Emila 
Filly, podlomeným dobou strádání v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald, přivedla 
mladého autora k tvorbě protiválečně zaměřené grafiky. 

Postavil se razantně vůči jakémukoliv násilí, na odpor vládě zbraní, varoval před mocenskou 
zvůli a rasovými předsudky. Grafiky z přelomu padesátých a šedesátých let, plné mučivých 
sdělení (trýznění a poprav) a přízraků zla, jsou obžalobou mocenských zájmů  prosazovaných 
na hrotech bodáků. Vnitrostátní propagandistická masáž v čase nástupu studené války uvedla 
v něm do varu satirický šleh a popustila uzdu ironie na kolejích politické karikatury. Účinek 
na diváka už v té době měl rozestup, uznání od příznivců socialismu, rozpaky mnohých pochy-
bovačů a nakonec tiché odmítnutí námětů skupinkou odpůrců podněcování strachu z agrese 
skrývané v kapitalismu. Nutno zdůraznit, že  žádná tehdejší jeho známá grafika (publikovaná 
např. v Plameni nebo Československém vojáku) nebyla výstřelem do týlu pronásledovaných 
„vnitřních nepřátel,“ což napomáhá lépe rozkrýt a vyhodnotit smýšlení mladého autora. Na-
víc, ty grafiky, které přivoněly k dílu Antonína Pelce, se vyznačují skvělou autorskou zručností, 
ovšem nejsou tvořeny s pozdější skutečnou vášní, jaké autor propadal při kresbách a malbách 
jiného charakteru.
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Sečtělý a ruské literatury znalý Ščerbakov měl v oblibě povídky Michaila Zoščenka pro je-
jich pozoruhodný, dvojklaný humor, kdy ho bavilo střídání legrace a smutku. A podobně na-
hořklý vtip profiloval v tehdejších grafikách, občas ještě volně dokapávajících na politickou 
scénu. Při historických návratech rouboval ke svým dílům zajímavé názvy, Zářiová metelice 
1938 (zrada spojenců), či Březnová barikáda 1939 (odevzdání vlasti nepříteli bez odporu).
Dnes některé práce královehradeckého autora vanou zatuchlostí, jakousi starobou (po sjed-
nocení Evropy, změně poměrů  a přestavbou tabulky potencionálních nepřátel), ale jiné jsou 
vyleštěným mramorovým sloupem tehdejšího stavu a naopak nezvykle přímočaré, nadčasové 
a varovné vůči přetrvávajícím lokálním válkám. Obžaloba války je u Ščerbakova sešikována 
až do bodavých zvolání. Loučení (zdravý muž se objímá s ženou při mobilizaci) a Návrat (při-
chází domů jako invalida bez nohy o berlích). Jisté je, že politické motivy tvořily pouze jednu 
štíhlou kapitolu zemského pobytu tohoto umělce (neměl rád označení umělec), ke které se už 
později nevracel. Může být poučné připomenout život malíře i z těchto zastrčených stránek 
minulosti, z jeho počáteční nástupní plošiny, a vědět, že naléhavost řady prací prostíraných 
se zvýšeně emociálním účinkem již také odevzdala svoji daň poplatným cílům doby.





Novou, velkou vlnou inspirace, stala se pro Ščerbakova náruč Paříže (oblíbil si i Vídeň), kde 
vzplanul  pro kresby, které jsou svým významem a kvalitou srovnatelné s jeho olejomalbami. 
Přičemž svojí podobou a výrazem přiléhají k autorovi nezaměnitelně, jsou snadno rozpozna-
telné v závěji kreseb jiných umělců, mapujících stejné končiny. Rukopisně si tyhle práce mís-
ty tykají s kresbami Jiřího Šlitra, ale ten žil především pro náměty z hudební sféry, zatímco 
Ščerbakov přetéká do různorodých oblastí. Některý jeho obrázek staršího data čerpá také 
z kresebných prací Marc Chagalla, se kterým se osobně setkal. 

Tuší vedená linka v jeho kresbách se rodí sebejistě, linie čar jsou plynulé, beze stínu při-
hrávek tužkou. Úsporně je nakládáno s akvarelovým, barevným dekorováním obrázků, kde 
za námět posloužila povýšená (štěbetající) dáma v klobouku a pasivní muž lisovaný nudou, 
přičemž  celou scénu dovršuje pes, vztekající se s kočkou. Je to „ksichtění“, řečeno slovy od-
jinud, „ze kterého člověku cukají koutky.“ Kresby jsou někdy jakýmsi ohryzkem intelektuál-
ního světa, dobře ohmatávají dobu a mají schopnost vlát i v bezvětří. Line se z nich komická 
přítulnost a ježatá něha. 

Jejich ležérní děj býval často zasazen do prostředí kavárny nebo parku, do ulice s promená-
dou. Magické kouzlo Paříže tu září jako letní slunce, pod kterým se „dotírání“ figur taví v hořce 
bolný humor. Vypadá to, že ukrajování z obou porcí (míněno kresba a grafika) si Ščerbakov 
patřičně vychutnával. Studia mu zajistila schopnost žonglovat s písmem, takže mnohé výjevy 
účelně oplachtil slovním doprovodem vpasovaným přímo do obrazu.





Dalším oddílem tvorby Jiřího Ščerbakova jsou koláže, v základu kreslené anebo zpevněné 
grafikou a zbytkem dolepované z výstřižků. Někdy mu jako podklad posloužil novinový člá-
nek, do kterého kreslil a lepil. Jindy jenom lepil torza a kombinoval.

„Většinou maluji zpaměti,“ přiznával malíř, který používal i pseudonym Joff „My jsme stvo-
řeni něco nasát a zas to někam hodit.“ Jindy se nechal slyšet, že někdo se musí smát jen pod 
peřinou, aby mu soused nezáviděl veselou náladu. Tímto výrokem odhalil jedno zákoutí české 
povahy, nelitovat chudáka, když si své místo bezdomovce zasloužil a mít za podezřelého sou-
seda , který se má kupodivu výborně a je neustále v dobrém rozmaru. A Ščerbakov uzamykal 
svou  existenci na tomto světě slovy: „Jsem rád, že jsem prožil tragikomický život.“

Obrazárna Špejchar Želeč už v březnu představí víc jak sto grafických prací, kreseb a koláží 
mistra, který za svého života uspořádal několik desítek samostatných výstav a zakotvil svými 
díly v mnoha soukromých i veřejných sbírkách a galeriích. Želečská kolekce Ščerbakovova 
díla bude premiérou pro většinu prací, dosud nevystavovaných a tedy neznámých.

– Pavel Šmidrkal
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