
— Ула дзі мір Не сце ра-

віч, рас ка жы це, як на спе ла 

дум ка рас ка заць пра мес-

ца, у якім вы на ра дзі лі ся, 

у фар ма це кні гі «Драж на. 

Мая ма лая ра дзі ма»?

— Дум ка аб на пі сан ні 

гэ тай кні гі з'я ві ла ся ў мя не 

ўжо ў ста лым уз рос це, ка лі 

атры маў па са ду Над звы чай-

на га і Паў на моц на га Па сла 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Літ-

ве і Фін лян дыі. І вось там, 

за мя жой (не заў сё ды бы ла 

маг чы масць пры ехаць да до-

му і ўба чыць, як тут жы вуць 

твае дзе ці і ўну кі), з'я ві ла ся 

на сталь гія па ра дзі ме, за ду-

ма на пі саць пра сваю вёс ку. 

Ад ной чы рэк тар Ві лен ска га 

ўні вер сі тэ та, з якім мы па-

сяб ра ва лі, рас па вёў, што 

ў іх ар хі ве за ста ло ся шмат 

ма тэ ры я лаў, якія да ты чац-

ца Бе ла ру сі. Мне бы ло ці-

ка ва па гля дзець. Перш за 

ўсё звяр нуў ува гу на фо та-

здым кі. І гэ та бы лі фо та на 

шкле, зроб ле ныя ў 1911 го-

дзе бе ла рус кім эт ног ра фам 

Іса а кам Сер ба вым. Я пра 

яго на пі саў у кні зе. Мы не 

змаг лі па гля дзець усе 480 

здым каў, але ся род іх я ўба-

чыў 21 фо та, дзе бы ла вёс ка 

Драж на 1911 го да. Раз гляд-

ва ю чы іх, я знай шоў вы яву 

ма ёй ба бу лі па ма ця рын скай 

лі ніі (хоць у мя не не за ста ло-

ся ні вод на га фо та здым ка з 

ёю). Як ка жуць, зор кі сыш лі-

ся. Па пра сіў у рэк та ра ко піі. 

Вось ад куль усё па ча ло ся. 

І гэ ты 21 зды мак я ўнёс у 

сваю кні гу «Жыц цё люб лю 

бяз мер на». Там ёсць асоб-

ныя эпі зо ды пра маю вёс ку. 

А по тым па ду маў, а ча му б 

не на пі саць гіс то рыю больш 

раз гор ну та. Ка лі я пра ца-

ваў па слом, то ча су пі саць 

не бы ло. А па за кан чэн ні 

дзяр жаў най дып ла ма тыч най 

служ бы (сту дзень 2014 го да) 

на кі ра ваў ся ў ар хі вы (у наш 

На цы я наль ны ар хіў, у Мін скі 

аб лас ны ар хіў, за наль ны ар-

хіў у Слуц ку), каб за пы таць 

у іх усе да дзе ныя пра маю 

вёс ку. Пас ля да ве даў ся, што 

Драж на не ка лі з'яў ля ла ся 

ма ёнт кам кня зя Ра дзі ві ла. 

І ад лік яе гіс то рыі па чы на-

ец ца з 1582 го да (а пер шая 

згад ка ў 1682 го дзе). Та кім 

чы нам у ар хі вах я знай шоў 

тыя ма тэ ры я лы, якія мож на 

ўба чыць у кні зе. І ка лі ўжо 

пры вёў усё гэ та ў сіс тэ му, то 

атры ма ла ся 13 раз дзе лаў, 

што рас кры ва юць гіс то рыю 

вёс кі з даў ні ны да сён няш-

ня га ча су.

Вёс ка бы ла шмат па кут-

ная. Яна трап ля ла ва ўла-

дан ні Ра дзі ві лаў, по тым 

кня зя Віт гінш тэй на, а за тым 

па на Мі ха лоў ска га з-пад 

Вар ша вы. А пас ля бы ла рэ-

ва лю цыя, ча сы кал гас на га 

бу даў ніц тва. І са мае страш-

нае — ка лі 12 чэр ве ня 1920 

го да поль скае вой ска, якое 

дай шло да Сма лен ска і ад-

сту па ла пад на ціс кам Чыр-

во най Ар міі, спа лі ла вёс ку 

Драж на і по бач з ёй За луж-

жа і Па да рэ ссе. Там за бі лі 

ка ля 83 ча ла век, і гэ та бы лі 

ў асноў ным дзе ці і ста рыя 

лю дзі, та му што ўсе пра ца-

здоль ныя бы лі ў гэ ты час на 

по лі... І сён ня я пра цую над 

тым, каб уста на віць па мят-

ныя зна кі там, дзе 100 га доў 

таму ад бы ла ся тра ге дыя. Бо 

важ на, каб пра та кое пом ні-

лі. Вя лі кая Ай чын ная вай на 

так са ма на кла ла ад бі так на 

гэ тую мяс цо васць. Больш 

за 90 ча ла век не вяр ну лі-

ся з ба ёў. І з іх 30 ча ла век 

па проз ві шчы Дра жын. Бліз-

кія, ро дзі чы. У кні зе ўсіх іх 

згад ваю. Мне ха це ла ся та-

кім чы нам рэ абі лі та ваць 

ма іх зем ля коў, якіх не зу сім 

доб ра ацэнь ва лі ў свой час.

— Ці пра віль на я ра зу-

мею, што ў кні зе знай шло 

ад люст ра ван не шмат аса-

біс тых па дзей?

— Так, але, на вя лі кае 

шчас це, мой род і па баць-

коў скай і па ма ця рын скай лі-

ніі ні дзе дрэн на не вы гля даў. 

Усе пра ца ва лі і зма га лі ся 

як па тры ё ты. Я су стра каў-

ся з зем ля ка мі, іх ус па мі ны 

аб' ек тыў на рас па вя да юць 

пра жыц цё на шай вёс кі. У 

кан цы кні гі я па ка заў трох 

сва іх зем ля коў па ма ця рын-

скай лі ніі і па баць коў скай, 

якія пра яві лі ся бе як лю дзі 

пра ца ві тыя, як ге роі вай ны. 

Мой дзядзь ка, напры кла д, 

быў фран та вым раз вед чы-

кам, атры маў ча ты ры ба я-

выя ор дэ ны. Я за да во ле ны 

тым, якую пра цу для вы-

свят лен ня ўся го гэ та га ўда-

ло ся зра біць. Па ча так быў

у 2010 го дзе, ка лі я пе ра сту-

піў па рог ар хі ва Ві лен ска га 

ўні вер сі тэ та, а за кан чэн-

не — у 2020 го дзе.

— Ці час та за раз вам 

вы па дае бы ваць на ма лой 

ра дзі ме?

— Я, ка лі пай шоў з до му, 

то пра ца ваў у роз ных мес цах. 

А праз ней кі час мя не пры-

зва лі ў ар мію. Там я так са-

ма доб ра па ка заў ся бе, і мне 

ска за лі, што атры маю на кі-

ра ван не на ву чо бу ў ВНУ. Я 

атры маў яго, але зда ры лі ся 

вя до мыя па дзеі ў Чэ ха сла-

ва кіі. Там на род пад ня ўся 

су праць іс ну ю ча га рэ жы му. 

Я не па ехаў па сту паць, пра-

цяг ваў служ бу. А ка лі вяр-

нуў ся з ар міі, па абя цаў са бе 

бы ваць до ма кож ны ме сяц. 

У вёс цы ж пра цы ха пае, не-

за леж на ад па ры го да. Та му, 

пра цу ю чы ў Жо дзі не на аў та-

за вод зе, заў сё ды ез дзіў да-

до му. А по тым, ка лі ўжо стаў 

на ста лую пра цу, то так са-

ма на вед ваў баць коў амаль 

што ме сяц. Ка лі ж баць кі не 

ста ла і ма ці за ста ла ся ад на, 

то гэ та ўжо бы ло аба вяз ко-

вай спра вай. Роск віт вёс кі, 

лі чу, пры паў на 70—80-я га-

ды. Ця пер та ко га ня ма і ўжо, 

му сіць, не бу дзе.

— Ка лі па гля дзець на 

тыя кні гі, якія на пі са ны 

ва мі і з ва шым удзе лам, 

то пра соч ва юц ца ў іх роз-

ныя тэ мы. Пра што яшчэ 

хо чац ца вы ка зац ца?

— Лю дзі за да ва лі мне пы-

тан не: на вош та та бе гэ та? 

І ад каз на яго я ад ной чы пра-

чы таў у Льва Талс то га, які 

пі саў: я ха цеў бы, каб бу ду-

чае па ка лен не ве да ла, што 

ад бы ва ла ся ў той час, каб 

яны маг лі ма і мі ва чы ма ўба-

чыць усё. І мне хо чац ца, каб 

уся мая гіс то рыя за ста ла ся 

за на та ва най у кні гах. Част ка 

ўжо ёсць — пра вёс ку, пра 

мой ра да вод. Ця пер пра-

цую над кні гай пра Ня свіж 

у ма ім жыц ці і ў жыц ці май-

го па ка лен ня. По тым бу дзе 

рас по вед аб пра цы ў Мін скім 

абл вы кан ка ме і ва ўра дзе. 

У кні гах «Бе ла русь—Літ ва» 

і «Бе ла русь—Фін лян дыя» 

ахоп лі ва ец ца час ма ёй па-

соль скай пра цы. Як ба чы це, 

мне за ста ло ся на пі саць не-

каль кі кніг, і та ды ўсё жыц цё 

бу дзе за на та ва на на па пе-

ры. Дай бог, каб ха пі ла зда-

роўя і ча су.

— Ад ной чы вы па раў-

на лі гольф з ба ле там. 

А вось ка лі га ва рыць пра 

важ насць кні гі і лі та ра ту-

ры, то якія вы тут зра бі лі б 

па раў на нні, гле дзя чы праз 

прыз му сён няш ніх па дзей, 

да ступ нас ці ін фар ма цыі?

— Я гля джу на сва іх уну-

каў і ба чу, што раз ві ва юц ца 

яны не зу сім, як мы ка жам, 

гар ма ніч на. Ся дзяць у кам-

п'ю та рах і гу ля юць у неш та. 

Я пы таю ся бе, што з іх бу дзе. 

Ра зам з тым, ра зу мею, што 

ў іх зу сім па-ін ша му фар мі-

ру ец ца ўяў лен не пра жыц цё 

і пра ўсё, што ад бы ва ец ца 

на во кал. Але бя ру над імі 

шэф ства і ўвесь час пра па-

ноў ваю ім чы тан не. З ад-

ным з уну каў мы на лет ніх 

ка ні ку лах пра чы та лі амаль 

увесь спіс лі та ра ту ры, які 

быў за да дзе ны на ле та. 

І ўжо ба чу, што хлоп чык ін-

шы. Яшчэ ў нас ёсць тра ды-

цыя, ка лі мы збі ра ем ся ўсе 

ра зам за ста лом, то дзей ні-

чае пра ві ла, што раз маў ля ем 

толь кі па-бе ла рус ку... За ча с 

ву чо бы ў шко ле я на вед ваў 

школь ную біб лі я тэ ку, сель-

са вец кую і ра ён ную. Та му ў 

школь ныя га ды вель мі моц-

на пад сіл ка ваў ся бе ў гэ тым 

сэн се, бо для мя не лі та ра ту-

ра — ас но ва асноў.

— Дзе вы ву чы лі ся раз-

маў ляць па-бе ла рус ку?

— У шко ле ў нас усе прад-

ме ты вы кла да лі ся на бе ла-

рус кай мо ве. Я з'яў ля ю ся 

на шчад кам пле ме ні дры га-

ві чоў, якія жы лі на паў ноч-

ным Па лес сі. І нас на зы ва лі 

са ку на мі. Гэ та ка лі га во раць 

«на еў са, на піў са», і з гэ-

тым мы пры хо дзі лі ў шко лу. 

А там па він ны бы лі га ва рыць 

на бе ла рус кай лі та ра тур най 

мо ве. Я ву чыў ся на вы дат на 

і заў сё ды рых та ваў ся да ўро-

каў. Та му ўмен не ва ло даць 

сло вам вы пра ца ва ла ся, як 

доб рая звыч ка. Ка лі ты бе ла-

рус, то па ві нен ве даць сваю 

мо ву. Гэ та па він на быць ад 

ду шы. Я і дзе цям га ва ру, што 

без ве дан ня бе ла рус кай мо-

вы мы ня ме ем. Мая жон ка 

ро дам з Ра сіі, але яна ве дае 

на шу мо ву. Ся род бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў люб лю тво ры 

Ян кі Ку па лы, Яку ба Ко ла са. 

Мне па шчас ці ла су стра кац ца 

з Мі ха сём Лынь ко вым, з Іва-

нам Ша мя кі ным. Я заў сё ды 

схі ляў ся пе рад Іва нам Ме-

ле жам. Без лі та ра ту ры мы б 

не скла лі ся і не іс на ва лі б 

як на цыя. Бо мож на мець 

шмат гро шай, але ка лі ты 

не ве да еш лі та ра ту ру, то ты 

ча ла век не паў на вар тас ны. 

Лі та ра ту ра фар мі руе нас як 

асо бу. Вя до ма, што ўсё аха-

піць нель га, але да гэ та га 

трэ ба імк нуц ца. Я кры тыч ны 

ча ла век у ад но сі нах да ся бе 

і тых, хто по бач са мной. Бо 

ка лі не быць кры тыч ным, то 

мож на да пус ціць шмат па мы-

лак у жыц ці.

Але на ДРАП КО.

Фо та з ар хі ва ге роя.

Ула дзі мір ДРА ЖЫН: 

«КА ЛІ НЕ БЫЦЬ КРЫ ТЫЧ НЫМ, ТО МОЖ НА 
ДА ПУС ЦІЦЬ ШМАТ ПА МЫ ЛАК У ЖЫЦ ЦІ»
Ча ла век на ра джа ец ца, і ні хто не ве дае, які мі да ро га мі 
яго бу дзе вес ці жыц цё. Ад нак, як бы ні склад ва ла ся на-
ша гіс то рыя, мы вяр та ем ся і пра но сім з са бой па чуц цё 
лю бо ві да таго пункту на кар це, ад куль па ча ла ся на ша 
да ро га... Ула дзі мір Дра жын да сён няш ня га дня па спеў 
на пі саць не ад ну ста рон ку пра тое, чым жыў і дзе 
аказ ваў ся па на ка на ван ні лё су, бо па пра ца ваў на стаў-
ні кам, стар шы нёй рай вы кан ка ма, пер шым на мес ні кам 
стар шы ні абл вы кан ка ма, на мес ні кам прэм' ер-мі ніст ра 
і па слом Бе ла ру сі ў Літ ве і Фін лян дыі. І, мяр кую, яго 
кні га «Драж на. Мая ма лая ра дзі ма» — гэ та як раз тыя 
ста рон кі ў яго бія гра фіі, без якіх кра і на і час атры ма лі б 
зу сім ін ша га ча ла ве ка. «Звяз да» рас пы та ла ва Ула дзі-
мі ра Не сце ра ві ча пра на пі сан не кніг, не вы пад ко выя 
су стрэ чы і лі та ра ту ру, якая вы хоў вае асо бу.

«Ка лі ты бе ла рус, 
то па ві нен ве даць сваю 
мо ву. Гэ та па він на быць 
ад ду шы. Я і дзе цям 
га ва ру, што без ве дан ня 
бе ла рус кай мо вы мы 
ня ме ем».
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БЕ ЛА РУ СЫ 
ЧЫ ТА ЮЦЬ 

УЛА ДЗІ МІ РА 
КА РАТ КЕ ВІ ЧА
ААТ «Бел кні га» пад вя-
ла вы ні кі про да жу кніг у 
сту дзе ні—жніў ні сё лет ня-
га го да. У рэй тын гу про-
да жаў са ста на зваў кніг 
на бе ла рус кай мо ве, вы-
да дзе ных у Бе ла ру сі, на 
пер шым мес цы — «Га ры 
По тэр і фі ла соф скі ка-
мень» Дж. Роў лінг. На-
шы су ай чын ні кі на бы лі 
ў «Бел кні зе» 288 асоб ні-
каў. Дру гое мес ца — за 
ра ма нам «Ка ла сы пад 
сяр пом тва ім» Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча (вы да вец тва 
«Попурри»; у ра ма на — 
203 па куп ні кі).

Акра мя гэ та га, у рэй тын гу 

про да жаў — на ступ ныя вы-

дан ні тво раў кла сі ка бе ла-

рус кай лі та ра ту ры: на пя тым 

мес цы — «Дзі кае па ля ван не 

ка ра ля Ста ха» (так са ма — 

«Попурри»; пра да дзе на 176 

асоб ні каў), на два нац ца тым 

мес цы — «Чор ны за мак Аль-

шан скі» (вы да вец тва «Попур-

ри», пра да дзе на 107 асоб ні-

каў). У сот ню кніг рэй тын га 

леп ша га про да жу ўвай шлі 

яшчэ не каль кі вы дан няў бе-

ла рус ка га кла сі ка. «Дзі кае 

па ля ван не ка ра ля Ста ха» 

(вы да вец тва «Бе ла русь») 

на бы лі 32 па куп ні кі. Яшчэ ў 

рэй тын гу — «Каз кі» і «Хрыс-

тос пры зям ліў ся ў Га род ні» 

У. Ка рат ке ві ча (пер шая кні га — 

вы дан не «Бе ла рус кай Эн цык-

ла пе дыі імя Пет ру ся Броў кі»; 

дру гая — «Попурри»).

Хто яшчэ з кла сі каў най-

бо лей за ці ка віў на шых па куп-

ні коў? У рэй тын гу «Бел кні гі» 

вы лу ча юц ца кні гі Ва сі ля Бы-

ка ва, Ры го ра Ба ра ду лі на, 

Яку ба Ко ла са, Він цэн та Ду ні-

на-Мар цін ке ві ча, Іва на Ме ле-

жа. З су час ных пісь мен ні каў 

бе ла ру сы бо лей чы та юць, 

ка лі мер ка ваць па про да жах 

у «Бел кні зе», тво ры Свят ла-

ны Алек сі е віч, Анд рэя Фе да-

рэн кі, Вік та ра Мар ці но ві ча, 

Люд мі лы Руб леў скай, Але ны 

Стэль мах, Ва ле рыя Га пе е ва, 

Сяр гея Чыг ры на.

Сяр гей ШЫЧ КО.

СЛА ВЯН СКІ СВЕТ 
МАС ТАЦ КА ГА 

СУ ГУЧ ЧА
Ва Укра і не вы хо дзіць 
«бе ла рус кі вы пуск» 

лі та ра тур на га ча со пі са
За пе ры я дыч ным лі та ра-

тур на-мас тац кім вы дан нем 

«Бе ре золь», якое пры ня ло на 

ся бе эс та фе ту ка лісь ці шы-

ро ка вя до ма га хар каў ска га 

ча со пі са «Пра пор», — свая 

ўлас ная, до сыць ба га тая на 

рэт ра спек ты ву гіс то рыя лі та-
ра тур ных су вя зяў Бе ла ру сі і 
Укра і ны. На ста рон ках вы дан-
ня дру ка ва лі ся вер шы на род-
ных паэ таў Бе ла ру сі Пет ру ся 
Броў кі, Ар ка дзя Ку ля шо ва, 
Пі ме на Пан чан кі, Ры го ра Ба-
ра ду лі на, тво ры бе ла рус кіх 
пра за ікаў, ар ты ку лы і рэ цэн-
зіі, пры све ча ныя бе ла рус кай 
лі та ра ту ры. І вось — но вае 
су да кра нан не з бе ла рус кай 
на цы я наль най лі та ра ту рай 
праз мас тац кі пе ра клад.

У ад ным з на ступ ных ну ма-
роў ча со пі са «Бе ре золь» — 

вя лі кая пад бор ка тво раў су-

час ных бе ла рус кіх пра за ікаў у 

пе ра кла дзе на ўкра ін скую мо-

ву. Дзя ку ю чы пе ра клад чы кам 

Га лі не Та ра сюк-Анд ра шчук і 

Але сі Сан ды га, дыя лог з 

укра ін скім чы та чом вя дуць 

Адам Гло бус, Алесь Ба дак, 

Анд рэй Фе да рэн ка, Люд мі-

ла Руб леў ская і ін шыя бе ла-

рускія пісь мен ні кі.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.
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