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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

«Кож ны ме сяц 
пра во дзім 
кас тын гі»

— Ня даў на вы ад зна-

чы лі дзень на ра джэн ня. 

За да во ле ны тым, якім су-

стра ка е це 64-ы год?

— Ча сам за да юць пы тан-

не: ка лі б вы на но ва на ра-

дзі лі ся, што па мя ня лі б? Я б 

зноў пай шоў па гэ тым шля-

ху. Кры жа ноў скі — гэ та раў-

на бед ра ны трох ву голь нік: 

сям'я, твор часць і па лі ты ка 

(ар тыст з'яў ля ец ца на мес ні-

кам стар шы ні Лі бе раль на-

дэ ма кра тыч най пар тыі Бе-

ла ру сі. — Аўт.). Без кож на га 

бо ку я не зма гу жыць. Та му 

я за да во ле ны са бой. Адзі-

нае, не па да ба юц ца мая ва га (зма-

га ю ся з ёй ужо 15 га доў) і ўзрост. 

(Усмі ха ец ца.) Ка лі ра зу ме еш, што 

боль шая част ка жыц ця прай шла, 

ста но віц ца гор ка і крыўд на, што 

так імк лі ва ўсё пра ля це ла. Дзя куй 

бо гу, зда роўе ёсць. Толь кі што быў 

у «леч ка мі сіі» — я там аб слу гоў-

ва ю ся як за слу жа ны ар тыст — на 

што га до вым ме даг ля дзе і ўрач з 

усмеш кай ска за ла: «Мож на ад-

праў ляць у дэ сант».

— Шмат пра цу е це?

— Вель мі. Ця пер па ло ва на дзя-

ся тую, а я ўжо з вась мі на ра бо це. 

Ні хто, апроч мя не, сцэ на рый не

на пі ша, рэ жы су ру не пра ду мае. 

А до ма коль кі ні спра ба ваў — пра-

ца ваць не атрым лі ва ец ца: не тое

мес ца. Хоць і кам п'ю тар ёсць, 

і дзе ці на ды бач ках хо дзяць, каб не 

пе ра шка джаць.

— Тры га ды та му вы ад кры лі 

дзі ця чую кі на сту дыю «Гу ма рын-

ка». Лёг ка пра ца ваць са школь-

ні ка мі?

— З дзець мі вель мі ці ка ва, 

але і цяж ка. Здым кі трох хві лін-

най се рыі ідуць тры га дзі ны, але 

асноў ны сю жэт трэ ба за пі саць за 

40 хві лін. Ка лі за гэ ты час не па спеў 

зняць са мае га лоў нае, ты пра ва-

ліў за дан не. Не здар ма ўро кі ідуць 

45 хві лін — по тым школь ні кі ста но-

вяц ца ня ўсед лі вы мі. Ра біць пе ра-

пы нак пад час зды мак ка тэ га рыч на 

за ба ро не на, бо по тым дзя цей уво-

гу ле не збя рэш. Але мы ме та дам 

бі зу на і пер ні ка на лаў чы лі ся за піс-

ваць се рыі.

Ма лыя на зы ва юць мя не дзядзь-

кам Жэ нем. А не ка то рыя звяр та-

юц ца афі цый на — Яў ген Кры жа-

ноў скі. У нас ёсць тра ды цыя — аб-

ды маш кі: гэ та за ра джае энер гі яй.

Кож ны ме сяц мы пра во дзім кас-

тын гі, ня гле дзя чы на тое, што на 

сту дыі ўжо зай ма ец ца 90 ча ла век, 

і гэ та га ха пае. Ча му? Шмат за явак 

пры хо дзіць. І кож ны раз пе ра кон-

ва ем ся, што та ле на ві тых дзя цей 

вель мі мно га ў Бе ла ру сі. Мы ар-

га ні за ва лі свой ла гер «Ка ні ку лы 

з «Гу ма рын кай», дзе школь ні кі не 

толь кі ад па чы ва юць, але і зна ё-

мяц ца з аза мі кі на вы твор час ці і 

лі та раль на з пер шых дзён па чы-

на юць зды мац ца.

— Дзі ця чы гу мар ад роз ні ва-

ец ца ад да рос ла га?

— Так. Ад каз ва ю чы на па про-

кі мно гіх ка лег, якія лі чаць, што ў 

пра гра ме пры мі тыў ны гу мар, ха чу 

ска заць: інакш тут не мо жа быць! 

Дзе ці не бу дуць смя яц ца над двух-

сэн соў ны мі рэ ча мі ці паў на мё ка мі. 

Ім трэ ба па да ваць жар ты прос та. 

«Хлоп чык, што гэ та та кое?» — 

ка жа на стаў ні ца, па каз ва ю чы на 

гло бус. Той па гля дзеў, па чу хаў па-

ты лі цу: «Гэ та чу ча ла зям лі». Усё, 

дзе ці смя юц ца.

Ма тэ ры я лу для се рый вель мі 

шмат. Гіс то ры я мі дзе ляц ца і на-

стаў ні кі, і ды рэк та ры школ, і баць кі. 

Толь кі збі рай і складай сю жэ ты.

«Са мае страш нае — 
гэ та адзі но та»

— У ад ным ін тэр в'ю вы ка за-

лі, што шка ду е це ха лас ця коў. 

Ча му?

— Яны жы вуць дар ма — як і 

кож ны, хто жы ве толь кі для ся бе. 

Я сам быў ха лас ця ком шмат ра-

зоў. Спа чат ку ты ра ду еш ся, што 

прый шла сва бо да і ўсё, што за-

раб ля еш, за ста ец ца толь кі та бе. 

Але гэ та па чуц цё вель мі хут ка 

пра хо дзіць. Праз ты дзень ра зу ме-

еш, што ня ма з кім па раз маў ляць. 

Праз тры ўжо вы еш ад адзі но ты. 

Са мае страш нае — гэ та адзі но-

та. Ка лі пры хо дзіш да до му і ня ма 

по бач цвёр да га муж чын ска га ці 

мяк ка га жа но ча га пля ча.

Вось ка жуць, што твор чыя асо-

бы — усе гу ля кі, рас пус ні кі, мна-

га жэн цы... Спра ва ў тым, што ар-

тыс там па трэб на ме на ві та дру гая 

па ло ва, а не прос та так, каб хтось-

ці быў по бач. У не ка га атрым лі ва-

ец ца знай сці яе з пер ша га ра зу, 

у мя не — не. Та му я пяць ра зоў 

быў жа на ты. Але да ўсіх сва іх жан-

чын стаў лю ся з вя лі кай па ва гай і 

лі чу іх жон ка мі і ця пер. Ме на ві та 

яны зра бі лі тое, што ся дзіць пе рад 

ва мі. Бо ка лі б яны не зай ма лі ся 

мыц цём, га та ван нем, дзець мі, то 

я б не змог удзя ляць час толь кі 

твор час ці. Я быў за жон ка мі як за 

ка мен най сця ной.

Мы ўсе пад трым лі ва ем доб рыя 

ад но сі ны, су стра ка ем ся. Та кая вя-

лі кая сям'я — жан чы ны і я. Чым ма-

гу, да па ма гаю ім. Удзяч ны це шчам 

за тое, што да ра ва лі мне сы хо ды 

ад іх да чок. Я, вя до ма, вы клю чэн-

не з пра віл, та ко га не бы вае.

— Ня ўжо ва ша ця пе раш няя 

жон ка Ган на спа кой на ста віц ца 

да та го, што част ка гро шай сы-

хо дзіць з сям'і?

— Так. Яна са ма ка жа: «Жэ ня, 

трэ ба да па маг чы». Быў час, ка лі 

мы жы лі толь кі на Анін за ро бак, 

бо, ка лі толь кі су стрэ лі ся, ма ёй 

ма лод шай да чцэ ад па пя рэд ня га 

шлю бу быў уся го ме сяц: як я не 

да па ма гу? Я ад да ваў усё ім. І ні 

сло ва Аня не ска за ла. Яе пры-

ня ла ў сям'ю це шча па бы лой 

жон цы. Ка лі мы еха лі на ле ці-

шча, яна ска за ла: «Жэнь ка, вя зі 

сваю Ань ку ўжо да нас». І фі нал 

та кі, як у філь ме «Бе лае сон ца 

пус ты ні»: «Спа дар на зна чыў мя-

не лю бі май жон кай». Уяў ля е це, 

мая бы лая ста ла хрос най ма май 

дач кі ад ма ёй но вай жон кі. Свя-

тыя лю дзі!

— Як вам уда ец ца сяб ра-

ваць з імі ўсі мі?

— Я ра зу мею, што нель га 

пры чы няць боль род на му ча-

ла ве ку. Ве даю муж чын, якія 

б'юц ца за кож ную ка пей ку, 

су дзяц ца з жон ка мі за квад-

рат ныя мет ры. Я ўсё ад да ваў — 

аў та ма бі лі, ква тэ ры. На ча-

ваў у ма шы нах, у сяб роў, усё 

на но ва па чы наў. Маг чы ма, 

та му на мя не зла ні хто і не 

тры мае.

«Жан чы на па він на 
быць гас па ды няй»

— Чым ска ра еце спа да-

рынь?

— Не пры га жос цю, без умоў-

 на. (Усмі ха ец ца.) Ска раў 

доб рым па чуц цём гу ма ру 

(жан чы ны тан чэй яго ўспры-

ма юць, як і мас тац тва ў цэ-

лым), ней кім ры цар ствам... 

Вось хто сён ня пой дзе на ду-

эль дзе ля жан чы ны? Ця пер 

фіш ка — ад ка сіць ад ар міі. 

У мой час не слу жыць бы ло 

гань бай: ты хво ры! А за раз мам-

чы ны сын кі ва кол.

Ры цар скія па во дзі ны — гэ та 

не толь кі подз ві гі: важ ныя дро-

бя зі. Вы хо дзя чы з аў то бу са, 

па да ваць ру ку, не ла яц ца пры 

жан чы не, ха дзіць у кра му і нес-

ці тор бы. Жан чы ны лю бяць ву-

ша мі: ім трэ ба чуць пры ем ныя 

сло вы. Але гэ та ра зу ме еш толь кі 

з уз рос там — па ма ла до сці да 

на род най муд рас ці не пры слу-

хоў ва еш ся. (Смя ец ца.)

— Са мі што цэ ні це ў 

жан чы нах?

— Па чуц цё гу ма ру ў пер-

шую чар гу. Вы тан ча насць 

мне па да ба ец ца. Не люб лю 

гру бых жан чын. Але, мне 

зда ец ца, гру басць — гэ та 

больш ахоў ная аба лон ка: 

ка лі ця бе з усіх ба коў крыў-

дзяць, мож на стаць агрэ сіў-

най і злой.

— З Ган най вы ра зам 

больш за 20 га доў. Ча му 

толь кі пя тая спро ба па бу-

да ваць ся мей нае жыц цё 

ака за ла ся ўда лай?

— Гэ ты шлюб чым шчас лі-

вы? Бо су стрэ лі ся дзі ця і да-

рос лы дзядзь ка, які з яго, як 

скульп тар з ле ген ды пра Га-

ла тэю, вы ле піў са бе пры дат-

ную па ру. Ка лі мы па зна ё мі-

 лі ся, Ані бы ло 19 га доў, а мне — 

42. Яна мя не на «вы» на зы ва ла, 

гэ та бы ло так смеш на. «Яў ген Ана-

то ле віч, мож на я ў па ход пай ду?»... 

Аня рас ла ра зам са мной, убі ра ла 

ў ся бе ўсё, чым я жы ву, — па хо ды 

ў тэ атр, на здым кі. Мы ра зам гля-

дзе лі Тар коў ска га і Да нэ лію. Мы ду-

ма ем ад ноль ка ва. Не як даў Ані спіс 

з 200 кніг, якія му сіць пра чы таць 

кож ны ін тэ лі гент ны ча ла век. Яна 

пра чы та ла іх усё. Я асі ліў толь кі па-

ло ву. (Усмі ха ец ца.)

Тое, што жон ка ма ла дзей шая 

за мя не на 23 га ды, дае сты мул 

тры мац ца. Заў сё ды на шу кас-

цюм: ха чу па да бац ца жан чы нам. 

Муж чы на, які хо дзіць у стап та ных 

ча ра ві ках, у шта нах, якія та пы рац-

ца, з па хам з ро та, не па го ле ны, з 

чор ны мі па зног ця мі, — не па ва жае

ся бе і ін шых. У мя не та та быў та кі ж, 

як я: у 70 га доў пры ха рош ваў ся 

пе рад люс тэр кам. Я так са ма з ра-

ні цы пры чэс ва ю ся, адэ ка ло ню ся —

хо чац ца быць пры га жу ном.

— Ду маю, вы па він ны ве даць 

ад каз на гэ та пы тан не: як утры-

маць муж чы ну ў сям'і?

— Шлях да сэр ца муж чы ны ля-

жыць праз страў нік. За ка ха насць 

пра хо дзіць, па чы на ец ца быт, і, ка лі 

жан чы на не ўмее быць гас па ды-

 няй, су жэ нец сы дзе. Жан чы на 

му сіць быць доб рым псі хо ла гам: 

дзесь ці па ды граць, пры тва рыц ца 

менш ра зум най. Муж чы на не лю-

біць зня ва гі і ка ман ды, та му трэ ба 

зра біць, каб ён за га даў так, як па-

трэб на та бе.

«Усе свя ты 
ад зна ча ем ра зам»

— Як пра во дзі це час з сям' ёй?

— Мы з жон кай шмат хо дзім — 

па шэсць-во сем кі ла мет раў у

дзень. У нас не каль кі марш ру таў: 

адзін — уз доўж Кам са моль ска га 

во зе ра, дру гі — уз доўж Свіс ла чы 

праз парк Гор ка га. Мы не прос та 

хо дзім, а раз маў ля ем. Ка лі гу ля ем 

з доч ка мі, той, хто рас каз вае пра 

свой дзень, ідзе па цэнт ры. Гэ та 

да па ма гае нам не страч ваць тую 

су вязь, якой даў но ня ма ў мно гіх 

сем' ях. У 90 пра цэн тах сем' яў зно-

сі ны — гэ та «пры ві тан не, як ма-

еш ся, нар маль на». Сын за пёр ся ў 

па коі і гу ляе, баць кі гля дзяць тэ ле-

ві зар, дач ка бал бо ча па тэ ле фо не. 

Мы ста ра ем ся гэ та га па збег нуць.

Не ма гу ез дзіць на гаст ро лі 

ці на між на род ныя 

фес ты ва лі адзін. Па ру ра зоў 

быў за мя жой без жон кі — 

вар' я цеў. Ну як за хап ляц ца 

пры га жос цю ва кол, ка лі 

по бач ня ма ча ла ве ка, каб 

па дзя ліц ца ўра жан ня мі?

— Ёсць у вас ся мей ныя 

тра ды цыі?

— Усе свя ты ад зна ча ем 

ра зам. Но вы год ста рэй шыя 

доч кі, зра зу ме ла, су стра ка-

юць у сва іх кам па ні ях, але 

хоць на хві лін ку за бег чы да-

до му — аба вяз ко ва. Ка ля-

ду ем па су се дзях. Гля дзім і 

рэ ка мен ду ем ад но ад на му 

філь мы. Ця пер усёй сям' ёй 

пад се лі на тры се ры я лы — 

«Гуль ня тро наў», «Свет Дзі-

ка га За ха ду» і «Пе ра пра ва».

Ад но з на шых агуль ных 

за хап лен няў — ке ра мі ка. 

Спа чат ку на кур сы пай шла 

ма лод шая дач ка, по тым Аня 

за ці ка ві ла ся. Ця пер з 15 ча-

ла век у гру пе пя цё ра Кры жа-

ноў скіх. У нас до ма ўжо ня ма 

звы чай на га по су ду: усе куб кі, 

та лер кі, пад но сы, цу кар ні цы 

зроб ле ны сва і мі ру ка мі. А ня-

даў на нас за пра сі лі спус ціц ца 

па Нё ма не на бай дар ках — 

тры дні па да рож жа. Ду ма ем 

па спра ба ваць.

— Хто вы кон вае ро лю 

стро га га баць кі?

— Я вель мі мяк кі ча ла век. Усё 

зваль ваю на жан чын, бо ха чу пра-

жыць доў га і не пса ваць са бе кар-

му. (Усмі ха ец ца.) Та му стро гая 

ў нас ма ма. А я доб ры та та. Але 

ча сам бы ваю пу дзі лам, ка лі ба-

чу, што дач ка не слу ха ец ца. Ма гу 

ўзяць рэ мень: не б'ю — толь кі раб-

лю злы твар.

— Вы ве лі для ся бе фор му лу 

шчас ця?

— У кні зе «Як за гар тоў ва ла-

ся сталь» Паў ка Кар ча гін ка жа: 

«Жыц цё трэ ба пра жыць так, каб 

не бы ло ня сцерп на ба лю ча за бяз-

мэт на пра жы тыя га ды». Я б пе ра-

ра біў кан цоў ку — «каб не бы ло ня-

сцерп на ба лю ча за не ці ка ва пра-

жы тыя га ды». Даў но пе ра ка наў ся, 

што гро шы не га лоў нае. Мож на і 

не ба га та жыць ці ка ва. Са мае каш-

тоў нае — гэ та сям'я і зда роўе.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва ге роя.

«...ЯК ЗА КА МЕН НАЙ СЦЯ НОЙ»«...ЯК ЗА КА МЕН НАЙ СЦЯ НОЙ»

Яў ген КРЫ ЖА НОЎ СКІ з доч ка мі.

З жон кай Ган най і дач кой Ксю шай.

«Ад каз ва ю чы на па про кі 
мно гіх ка лег, якія лі чаць, 
што ў пра гра ме пры мі тыў ны 
гу мар, ха чу ска заць: інакш 
тут не мо жа быць! Дзе ці 
не бу дуць смя яц ца 
над двух сэн соў ны мі рэ ча мі 
ці паў на мё ка мі».

«Вось ка жуць, што твор чыя 
асо бы ўсе гу ля кі, рас пус ні кі, 
мна га жэн цы... Спра ва ў 
тым, што ар тыс там па трэб на 
ме на ві та дру гая па ло ва, 
а не прос та так, каб хтось ці 
быў по бач». 

«Ка лі гу ля ем з доч ка мі, той, хто 
рас каз вае пра свой дзень, ідзе 
па цэнт ры. Гэ та да па ма гае нам 
не страч ваць тую су вязь, якой 
даў но ня ма ў мно гіх сем' ях».


