
ПРАД СТАЎ ЛЯ ЕМ СУ РАЗ МОЎ НІ КА
За слу жа ны дзе яч куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь Зі но вій Пры го дзіч — аў тар больш чым двац-

ца ці мас тац кіх і да ку мен таль ных кніг. Лаў рэ ат 

На цы я наль най лі та ра тур най прэ міі, а так са ма 

прэ міі Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі ў га лі не 

лі та ра ту ры. Член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі 

і Бе ла рус ка га са ю за жур на ліс таў. Кан ды дат фі-

ла соф скіх на вук.

Пра ца ваў га лоў ным рэ дак та рам га зе ты «Со-

вет ская Белоруссия», пер шым на мес ні кам стар-

шы ні Дзярж кам дру ку. Ця пер га лоў ны рэ дак тар 

па пу ляр на га вы дан ня «Гас па ды ня. Ся мей ны ча-

со піс».

Па ста ян ны аў тар «Звяз ды».
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Вось ужо амаль дзе сяць га доў, як пай-

шоў з жыц ця Мi ха iл Анд рэ е вiч Са вiц кi.

Вы дат ны бе ла рус кi мас так. На род ны 

мас так СССР. Ака дэ мiк на цы я наль най ака-

дэ мii мас тац тваў Ра сii. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii СССР i трой чы лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ге рой Бе ла ру-

сi.

Ды я не пра за слу гi. Хоць яны так са ма 

ха рак та ры зу юць ча ла ве ка, бо прос та так нi 

зван нi, нi ор дэ ны не да юц ца. Iх трэ ба за слу-

жыць. Та лен там. Пра цаю. Вер нас цю свай му 

на ро ду.

За кож най та кой уз на га ро дай — свая гiс-

то рыя. I гэ та, без умоў на, цi ка ва, важ на.

Але я ха чу зга даць кры ху iн шае. Не тое, 

як ча ла век iшоў да сва iх за слуг, а чым ён 

жыў, што яго ра да ва ла, а што хва ля ва ла, 

тры во жы ла, што лю бiў, а што не пры маў, 

з чым ра шу ча зма гаў ся.

Пры жыц цi Мi ха i ла Са вiц ка га не ад ной-

чы кры ты ка ва лi. Жост ка, не аб' ек тыў на, 

не спра вяд лi ва. Са вец кiя чы ноў нi кi, на-

прык лад, аб вi на вач ва лi яго ў тым, што ён 

ска жае кi пу чую ства раль ную рэ ча iс насць, 

ад сту пае ад прын цы паў са цы я лiс тыч на га 

рэа лiз му. I за ба ра ня лi не ка то рыя яго кар-

цi ны, не пус ка лi на вы стаў кi. Паз ней тыя ж 

чы ноў нi кi, пе ра фар ба ваў шы ся ў дэ ма кра-

таў, на ад ва рот, па пра ка лi мас та ка, што ён 

быў апа ла ге там са цы я лiс тыч на га рэа лiз му, 

пад пя ва лам са вец кай ула ды, ру па рам ка му-

нiс тыч ных iдэй.

Ка неш не, Мi ха i лу Анд рэ е вi чу бы ло ба-

лю ча та кое чы таць аль бо слу хаць. Ды ён 

ста ра ўся на гэ та не звяр таць ува гi. Iшоў 

сва ёй да ро гай, апан та на ра бiў сваю спра-

ву. Пра ца ваў без вы хад ных i свят. Пра-

стой ваў ка ля маль бер та па 10—12 га дзiн 

у су ткi, бяс кон ца пе ра раб ля ю чы свае кар-

цi ны, на стой лi ва да бi ва ю чы ся та го, што 

за ду ма на.

Ён нi ко лi не пi саў з на ту ры. Вы нош ваў 

свае сю жэ ты ў дум ках, i толь кi та ды, ка лi 

iдэя, змест i на ват дэ та лi бу ду чай кар цi ны 

ба чы лi ся яс на, дак лад на, пе ра но сiў вы на-

ша нае, вы пес та ва нае на па лат но — без па-

пя рэд нiх эс кi заў, ма люн каў, эцю даў.

Так на ра джа лi ся прак тыч на ўсе яго сла-

ву тыя кар цi ны — «Пар ты зан ская ма дон-

на», «Плач аб за гi ну лых ге ро ях», «Хля бы», 

«Куст руж», «Пуш кiн i Ган ча ро ва», «Фi ло-

са фы», «Вы гнан не з раю», «Аплак ван не»... 

Гэ так жа, на ад ным ды хан нi, ства ра лi ся ўнi-

каль ныя се рыi «Лiч бы на сэр цы» i «Чор ная 

быль», «За па ве дзi аса ло ды» i «ХХ ста год-

дзе».

Ка жуць: не за мен ных ня ма. Ня праў да. 

Сён ня, ка лi Са вiц ка га ня ма, ад чу ва ец ца 

вя лi кi не за поў не ны пра гал у на шым мас-

тац тве. I яго ўжо нi я кiм iн шым та лен там не 

за поў нiш. Та му што кож ны та лент — не-

паў тор ны.

Пра яго га ва ры лi i га во раць роз нае. 

Сцвяр джа юць, на прык лад, што Са вiц кi вы-

топт ваў ва кол ся бе ўсё больш-менш здоль-

нае, ары гi наль нае, каб не бы ло кан ку рэн таў. 

Хлус ня! Хто, як не Са вiц кi, ства рыў ака дэ-

мiч ныя май стэр нi, дзе зай ма лi ся дзя сят кi 

ма ла дых мас та коў, якiх ён кла пат лi ва апе-

ка ваў, пе ра да ючы iм сак рэ ты май стэр ства 

жы ва пi су? I не вi на Май стра, што не ка то рыя 

з iх не ста лi вя до мыя, сла ву тыя — у кож на га 

свой лёс, свая ўда ча.

А яшчэ ка жуць, што Са вiц кi быў воўк-

адзi ноч ка. I гэ та так са ма ня праў да. Не ад-

на ра зо ва быў свед кам, ка лi за гас цiн ным 

ста лом у яго  май стэр нi збi ра лi ся вя до мыя 

лю дзi — пiсь мен нi кi Ва сiль Бы каў i Алесь 

Ада мо вiч, ака дэ мiк Мi ка лай Ба ры се вiч, ак-

цёр Рас цi слаў Ян коў скi i мно гiя iн шыя. I за 

ку бач кам чаю, а то i мац ней ша га на пою 

га дзi на мi вя лi га ра чыя дыс ку сii на са мыя 

роз ныя тэ мы.

Так, у Мi ха i ла Анд рэ е вi ча сяб роў бы ло 

ма ла. Iх мож на пе ра лi чыць на паль цах ад-

ной ру кi. Ге ор гiй Па плаў скi, Ана толь Зай цаў, 

яшчэ два-тры ча ла ве кi. Але, па-пер шае, сяб-

роў на огул мно га не бы вае. А па-дру гое, ка-

неш не ж, у гэ тым iг раў сваю ро лю ха рак тар 

Мi ха i ла Анд рэ е вi ча. У яго заўж ды быў свой 

прын цы по вы по гляд на пы тан нi мас тац тва 

i ў цэ лым жыц ця. Гэ ты по гляд ча сам рэз ка 

ад роз нi ваў ся ад по гля ду яго ка лег, што не 

маг ло не раз драж няць. Не здар ма ж ка жуць: 

здоль ным зайз дрос цяць, та ле на вi тым шко-

дзяць, а ге нi яль ным помс цяць.

Са вiц ка му на пра ця гу ўся го яго твор ча га 

жыц ця не да ва лi спа кою: пi са лi ана нiм кi, да-

но сы, пля жы лi ад кры та i за спi най, на ладж-

ва лi га неб ныя iнт ры гi i пра ва ка цыi. Дзi ву 

да еш ся: як пры яго сла бым зда роўi ён мог 

вы трым лi ваць та кiя дзi кiя псi ха ла гiч ныя i 

ду шэў ныя на груз кi? I пры гэ тым ня стом на, 

апан та на, плён на пра ца ваць.

Як са мы су ро вы ар гу мент су праць Са-

вiц ка га яго ня доб ра зыч лiў цы пры вод зяць 

той факт, што ён, маў ляў, не лю бiў нi чо га 

бе ла рус ка га, у сва ёй твор час цi быў кас ма-

па лiт ам. Больш аб сурд на га аб вi на вач ван ня 

цяж ка пры ду маць, бо ўсё, што ён ства рыў, 

пра сяк ну та шчы рай, га ра чай лю боўю да 

род най зям лi, пя ку чым, шчым лi вым бо лем 

за яе бе ды, ня шчас цi, праб ле мы.

А што да ты чыц ца бе ла рус кай мо вы, то ён 

га ва рыў на ёй са праў ды кеп ска — так скла-

лi ся жыц цё выя аб ста вi ны. I та му са ро меў ся 

га ва рыць па-бе ла рус ку, але лю бiў чы таць 

тво ры бе ла рус кiх пiсь мен нi каў. А мно гае з 

паэ зii Баг да но вi ча, Ку па лы, Ко ла са ве даў 

на па мяць. У яго, да рэ чы, бы ла ўнi каль ная 

бiб лi я тэ ка, якую ён збi раў усё жыц цё.

З Мi ха i лам Анд рэ е вi чам Са вiц кiм я 

быў зна ё мы больш за два дзе ся цi год дзi. 

Не ска жу, што ў нас бы лi блiз кiя ад но-

сi ны. Але мы рэ гу ляр на пе ра звонь ва лi-

ся — з на го ды свят, дзён на ра джэн ня, 

з якой-не будзь iн шай на го ды. А ня рэд ка 

i су стра ка лi ся. Па спра ве, па ду шэў най 

па трэ бе. Сам-на сам i ў та ва рыс кiм ко ле. 

Iх, гэ тых су стрэч, бы ло ня ма ла. Я ж ха чу 

зга даць толь кi дзве — най больш важ ныя, 

клю ча выя, што ад бы лi ся на пе ра ло ме ча-

су, у са мыя ад каз ныя, вы зна чаль ныя мо-

ман ты жыц ця на шай кра i ны.

Слу жэн не iс цi не, да бру, 
ха раст ву

Са ка вiк 1988 го да.

У май стэр ню Са вiц ка га мы прый шлi ўдвух 

з за гад чы кам ад дзе ла куль ту ры Мiнск ага 

аб ка ма пар тыi Яў ге нам Стры жэ вi чам. Пра 

су стрэ чу да мо вi лi ся за га дзя, па пя рэ дзiў шы 

Мi ха i ла Анд рэ е вi ча, што ха це ла ся б з iм па-

га ва рыць-па ра iц ца па не ка то рых пы тан нях 

гра мад ска-па лi тыч на га i куль тур на га жыц-

ця. Ужо на ват не да свед ча на му ў па лi ты цы 

ча ла ве ку бы ло вi да воч на: неш та ў кра i не 

ад бы ва ец ца ня доб рае, не ку ды хва лё ная пе-

ра бу до ва, якую мы су стрэ лi з та кiм уз ды мам 

i на дзе яй, вя дзе нас убок, у ту пiк. У гра мад-

стве па ча лi ся хва ля ван нi, асаб лi ва ся род 

твор чай iн тэ лi ген цыi. Пра цэс гэ ты на бы ваў 

не толь кi ма ла кi ра ва ны, але i над звы чай 

не бяс печ ны ха рак тар.

Ад чу ван не ка та стро фы, якая не адоль на 

на соў ва ец ца, вы му ша ла кож на га не абы яка-

ва га ча ла ве ка сур' ёз на за ду мац ца: што ж 

гэ та на во кал ад бы ва ец ца? Ад куль узя ло ся 

гэ туль кi ша лё ных, раз зла ва ных кры ты каў 

уся го i ўсiх? I ча му, у рэш це рэшт, так лёг ка, 

з та кiм вя сё лым за хап лен нем пай шла за iмi 

боль шасць на шых лю дзей?

З гэ тай тры во гай, гэ тым бо лем да Са-

вiц ка га мы прый шлi не вы пад ко ва. Мi ха iл 

Анд рэ е вiч — не толь кi вы дат ны мас так, але 

i са праўд ны мыс лi цель. Слу хаць яго не ве-

ра год на цi ка ва. За пiс гэ тай гу тар кi ў мя не 

за ха ваў ся.

— Мi ха iл Анд рэ е вiч, ад ной з пры чын шы-

ро ка га рас паў сю джан ня псеў да мас тац тва, 

мас куль ту ры вы на зва лi пры мi тыў насць 

мас тац ка га гус ту ў на шых лю дзей. Але ж 

са вец кая дзяр жа ва столь кi ра бi ла i ро бiць 

для фар мi ра ван ня гэ та га гус ту...

— Так, ро бiць. Але не да стат ко ва. А ка лi 

га ва рыць па вя лi кiм ра хун ку, то ча сам i не 

тое, i не так.

Возь мем на шу школь ную i да школь ную 

аду ка цыю. Гэ та ж са мы ад каз ны ўзрост — 

дзя цiн ства, юнац тва, ка лi ў ча ла ве ку за-

клад ва юц ца асно вы яго све та по гля ду, яго 

ду хоў нас цi. I най леп шым вы ха ваў цам гэ тых 

якас цяў з'яў ля ец ца мас тац тва, лi та ра ту-

ра.

А што мы ма ем на прак ты цы? Эс тэ тыч нае 

вы ха ван не ў на шых школь ных i да школь ных 

уста но вах ледзь-ледзь лi пiць. Ка жу пра гэ та 

з поў най ад каз нас цю, бо апош нiм ча сам я 

да стат ко ва грун тоў на вы ву чыў гэ ту праб ле-

му i як дэ пу тат Вяр хоў на га Са ве та СССР, i 

як стар шы ня Мiнск ага аб лас но га ад дзя лен-

ня Са вец ка га фон ду куль ту ры.

Ды вось, ска жу ад на знач на: эс тэ тыч нае 

вы ха ван не — ахi ле са ва пя та на шай аду ка-

цыi. Ме на вi та тут як нi дзе тры ва ла ўка ра-

нiў ся прын цып ас тат ка ва га фi нан са ван ня. 

Шко ла ча мусь цi не ба чыць па трэ бы ў тым, 

каб на ву чыць бу ду ча га гра ма дзя нi на i пра-

цаў нi ка ас но вам мас тац тва. Лi чыц ца, што 

гэ та — дро бязь, са мо са бою пры кла дзец-

ца. Вось ча му ў на шай шко ле ма ля ван не, 

спе вы, ха рэа гра фiя — дру га рад ныя прад-

ме ты, ды i тыя за кан чва юц ца не дзе ў кла се 

шос тым-сё мым. Фа куль та ты вы i гурт кi, якiя 

дзе-нi дзе ар га нi за ва ны, ста но вi шча не вы-

ра тоў ва юць.

— Мi ха iл Анд рэ е вiч, але мно гае тут ад 

нас не за ле жыць...

— Не за ле жыць... А ад ка го, ска жы це, 

ка лi лас ка, за ле жыць той факт, што ў на шай 

шко ле род най мо ве на да ец ца менш ча су, 

чым ма тэ ма ты цы або фi зi цы? Спа сы ла юц ца 

на за меж ны во пыт. Але ж у тых жа ка пi та-

лiс таў род най мо ве ад во дзiц ца 60 пра цэн-

таў ву чэб на га ча су. У ста ра жыт ных грэ каў 

i рым лян ры то ры ка, ак цёр скае май стэр ства 

бы лi най га лоў ней шы мi прад ме та мi. Ды што 

пра гэ та га ва рыць! Мы, як нi дзiў на, не ма ем 

ча су на ват на род ную гiс то рыю, не спа до бi-

лi ся на пi саць са праўд ны пад руч нiк. Сум на, 

со рам на i вель мi не бяс печ на, ка лi асоб ныя 

прад стаў нi кi на ват твор чай iн тэ лi ген цыi па-

чы на юць вы ра кац ца род най мо вы, гiс то рыi 

свай го на ро да, яго куль ту ры.

— У чым, на ваш по гляд, пры чы ны гэ тай 

тры вож най з'я вы?

— Га лоў ная пры чы на, i ў гэ тым я пе ра ка-

на ны, за клю ча ец ца ў нiз кiм, не да стат ко ва 

эфек тыў ным iдэй на-ма раль ным вы ха ван нi. 

I не толь кi школь нi каў, але i да рос лых. Што 

та кое рэ аль ны са цы я лiзм? Гэ та — но выя, 

са цы я лiс тыч ныя ад но сi ны па мiж людзь мi. 

Ад но сi ны, за сна ва ныя на роў на сцi, спра-

вяд лi вас цi, да бры нi.

А што мы ма ем? У апош нiя га ды ста лi 

губ ляць на ват тое, што бы ло. У гра мад стве 

бу я юць хам ства, хцi васць, кра дзя жы i iн-

шыя не га тыў ныя з'я вы. Мы ж да лi кат нi ча ем, 

асця рож нi ча ем. За мест сло ва «зло дзей» 

пры ду ма лi ледзь не лас ка вае «ня сун». За-

над та спа гад лi ва ад но сiм ся да та кiх за ган, 

як зайз драсць, плёт кi, iнт ры ган ства i iн шыя. 

Не су стра ка ю чы на леж на га ад по ру, гэ тыя 

за га ны iн тэн сiў на ўка ра ня юц ца i ста но вяц ца 

ледзь ве не нор май на ша га паў ся дзён на га 

жыц ця.

Асноў ная бя да на ша га вы ха ван ня за клю-

ча ец ца ў тым, што мы пры вык лi пра ца ваць 

з ма са мi. А трэ ба пра ца ваць iн ды вi ду аль-

на, з кож ным ча ла ве кам па асоб ку. Вось i 

ня сём ад чу валь ныя стра ты. Вось i цер пiм 

па ра зу за па ра зай у сён няш няй ба раць бе 

даб ра i зла.

— Цяж ка не пры знаць спра вяд лi вас цi ва-

шых па про каў. Але, зга дзi це ся, ад ра са ва ны 

гэ тыя па про кi па вiн ны быць не толь кi кi раў-

нi кам рэс пуб лi кi, але i на шай iн тэ лi ген цыi, 

перш за ўсё твор чай iн тэ лi ген цыi.

— Яно са праў ды так. Хоць я i не ма гу 

па га дзiц ца з рэз кай ацэн кай, якую ў свой 

час даў iн тэ лi ген цыi У. I. Ле нiн, на зваў шы 

яе г...ном. Не ма гу, бо на цыя без iн тэ лi ген-

цыi — твор цы куль ту ры — гi не: жы вы ар га-

нiзм не маг чы мы без моз га, без нер во вай 

сiс тэ мы. Ну а тое, якая гэ тая iн тэ лi ген цыя, 

за ле жыць не толь кi ад яе са мой, але i ад 

сiс тэ мы ўла ды, ад ста ну на ро да.

Ха чу на пом нiць аз буч ную iс цi ну: нi вод-

най сур'ёз най за да чы мы не вы ра шым, ка лi 

не бу дзем кла па цiц ца аб роск вi це твор чай 

дум кi, аб iн тэ лi ген цыi. Ка лi аб мя жу ем яе 

пра вы i маг чы мас цi ўплы ваць на гра мад-

скае раз вiц цё.

Асэн соў ваць 
лёс ча ла ве ка

Сне жань 2004 го да.

Я даў на ва та ўжо не ба чыў Мi ха i ла Анд-

рэ е вi ча, га доў пяць. За гэ ты час Май стар 

знеш не амаль не змя нiў ся. Та кi ж ас ке тыч на 

ху дар ля вы, з да пыт лi вым по зiр кам, з моц-

ным по цiс кам ру кi. Хi ба што пры ба вi ла ся 

сi вiз ны ў ва ла сах ды па ход ка ста ла больш 

па воль ная, асця рож ная. Што ж, зра зу мець 

мож на: Мi ха i лу Анд рэ е вi чу пай шоў, дзя куй 

бо гу, во сем дзе сят трэ цi...

Але ака за ла ся, што асця рож насць гэ тая 

зу сiм не ад уз рос ту. Мi ну лай зi мой Мi ха-

iл Анд рэ е вiч па слiз нуў ся i вель мi ня ўда ла 

пры зям лiў ся — зла маў шый ку бяд ра. Пе ра-

нёс цяж кую апе ра цыю. Паў го да пры хо дзiў 

у ся бе. Не па спеў акля мац ца — на па чат ку 

гэ тай зi мы зноў ку ўпаў, па шко дзiў ка ле на. 

Гэ тым ра зам ужо не стаў нi да якiх ура чоў 

звяр тац ца — зноў пры му сяць пе рай сцi на 

па сцель ны рэ жым, за ку юць у гiпс i мi нi мум 

ме сяц, а то i два бу дзе згуб ле на. А ў яго i 

так на збi ра ла ся ўжо з дзя ся так не на пi са ных, 

але да дро бя зяў пра ду ма ных кар цiн. I на 

ка ле на мах нуў ру кою. Праў да, ся мей нi кi ўсё 

ж уга ва ры лi па спра ба ваць на род ныя ле кi. 

Нi бы та нi чо га, абы шло ся.

Але бы ла ў гэ тым го дзе i пры ем ная па-

дзея ў жыц цi мас та ка — яму ўру чы лi прэ мiю 

Са юз най дзяр жа вы. Па дзея не прос та пры-

ем ная, але i над звы чай важ ная. З гэ та га i 

па ча ла ся на ша га вор ка.

— Мi ха iл Анд рэ е вiч, да зволь це перш за 

ўсё сар дэч на па вiн ша ваць вас з атры ман-

нем вы со кай прэ мii. Што яна для вас азна-

чае?

— Дзя кую. Што азна чае? Вель мi мно гае. 

Па-пер шае, гэ та пры знан не ма iх да сяг нен-

няў у га лi не жы ва пi су, у га лi не мас тац тва. 

А па-дру гое, гэ та ацэн ка ма iх за слуг ва ўма-

ца ван нi i раз вiц цi куль тур ных, гра мад скiх 

су вя зяў па мiж Бе ла рус сю i Ра сi яй.

— Мi ха iл Анд рэ е вiч, а вось ка жуць, што 

мас так заў сё ды па вi нен быць у апа зi цыi да 

ўла ды. Вы згод ны з гэ тым? А ка лi ўла да 

ра зум ная i ро бiць усё пра вiль на?

— Па-пер шае, мас так па вi нен быць перш 

за ўсё гра ма дзя нi нам. I як гра ма дзя нiн аба-

вя за ны быць ра зам са сва ёй кра i най, са 

сва iм на ро дам. Я не цярп лю, ка лi зня важ-

лi ва-ад чу жа на ка жуць: гэ тая кра i на, гэ ты 

на род. На мой по гляд, гэ та най гор шы i са мы 

ня плён ны вiд апа зi цыi.

А па-дру гое, мас так па вi нен заў сё ды 

за ста вац ца мас та ком. Яго га лоў ная зада-

ча — ад люст роў ваць у сва iх ра бо тах той 

час, у якiм ён жы ве. I ра бо ты гэ тыя па вiн-

ны быць не дэк ла ра тыў ныя, не лiс лi выя, 

а вель мi сум лен ныя, аб' ек тыў ныя. А аду ка-

ва ны ча ла век пра чы тае па iх усё: i доб рае, 

i кеп скае.

Iн шы мi сло ва мi, мас так па вi нен пi саць 

свой час. I га лоў ны кi ру нак яго твор час цi — 

не пры няц це зла, аба ро на даб ра. Вось i ўся 

кан цэп цыя. Пры гэ тым, ка неш не, уз ро вень 

май стэр ства па вi нен быць най вы шэй шы. Па-

ста ян на не аб ход на су ад но сiць свае ра бо ты 

з ты мi да сяг нен ня мi, якiя ў мас тац тве ўжо 

за ва я ва ны.

— Вось мы ўвесь час га во рым «мас так 

аба вя за ны», «мас так па вi нен», «слу жэн-

не на ро ду»... А цi не аб мя жоў ва юць гэ тыя 

свое асаб лi выя ка тэ га рыч ныя iм пе ра ты вы 

сва бо ду твор час цi?

— Са праўд ны мас так, якi глы бо ка ра-

зу мее сут насць i пры зна чэн не мас тац тва, 

нi я кiх аб ме жа ван няў не ад чу вае. Пры лю-

бых знеш нiх аб ста вi нах! Та му што ў яго ду-

шы жы ве ад на, унут ра ная сва бо да, якую 

нi хто не мо жа ад мя нiць. I гэ тая сва бо да, 

ка жу чы сло ва мi Марк са, ёсць усвя дом ле-

ная не аб ход насць. Не аб ход насць слу жэн ня 

мас тац тву, а праз мас тац тва — слу жэн ня 

гра мад ству.

— Мi ха iл Анд рэ е вiч, ёсць два пра ма про-

цi лег лыя твор чыя прын цы пы. Пер шы сфар-

му ля ваў Гор кi: ка лi мо жаш не пi саць — не 

пi шы. I дру гi прын цып, яко га пры трым лi ваў-

ся Пуш кiн: на тхнен не — рэд кi госць, i не-

аб ход на, каб ён за ста ваў ця бе за ра бо тай. 

А як пра цу е це вы?

— Пуш кiн скае вы зна чэн не вы дат нае. 

Я так i раб лю. На тхнен не — гэ та вы нiк на-

бы тых да сяг нен няў, во пы ту. Усё гэ та аку-

му лю ец ца, за хоў ва ец ца ў па мя цi i ад ной чы 

за вяр ша ец ца твор чай ус пыш кай, ней кiм 

аза рэ ннем. I ра бо та пра цяг ва ец ца.

— А ка лi вы ад па чы ва е це? I якiм чы-

нам?

— Ад па чы ваю, мя ня ю чы за ня так. Мне 

вя лi кае за да валь нен не да стаў ляе чы тан не. 

Але не дэ тэк ты ваў, не лю боў ных ра ма наў, 

а сур' ёз най, глы бо кай лi та ра ту ры. Кнiг па 

мас тац тве, гiс то рыi. Вось i за раз на ма iм 

ра бо чым ста ле ля жаць пра цы вы дат на га ра-

сiй ска га гiс то ры ка Мi ка лая Кас та ма ра ва.

А яшчэ я люб лю пра ца ваць на зям лi. Гэ-

тая лю боў у мя не за ста ла ся з дзя цiн ства, 

пры вi та баць кам. Сён ня, праў да, у ма iм рас-

па ра джэн нi зям лi ня шмат — со так де вяць, 

якiя вы дзя лiў мне гар вы кан кам ка ля до ма. 

Але я па ста ра ўся гэ ты ўчас так мак сi маль-

на доб ра ўпа рад ка ваць. Па са дзiў пла до выя 

дрэ вы, кус ты. Мно гiя яб лы нi ўжо пла да но-

сяць...

*  *  *
I Мi ха iл Анд рэ е вiч узяў ся рас кры ваць мне 

тон ка сцi i сак рэ ты са до вай спра вы з та кiм 

за хап лен нем, з та кiм ве дан нем прад ме та, 

што ў гэ тыя хвi лi ны яму па зайз дрос цiў бы 

лю бы пра фе сi я нал.

Вось ужо не ду маў вы явiць у Май стру 

гэ ту не ча ка ную i як быц цам да лё кую ад 

мас тац тва схiль насць. Зрэш ты, ча му ж да-

лё кую? Са доў нiц тва — гэ та дру гi бок яго 

пры зван ня: тва рыць пры го жае, ка рыс нае, 

па трэб нае... I ка то ры раз да во дзiц ца пе ра-

кон вац ца ў спра вяд лi вас цi iс цi ны: та ле на вi-

ты ча ла век — та ле на вi ты ва ўсiм.

Зi но вiй ПРЫ ГО ДЗIЧ.

— У кні зе «Над Віс лі цай» вы па дзя лі лі ся ўлас-

ным ба чан нем дзён мі ну лых сва ёй ма лой Ра дзі-

мы — Пін шчы ны. Сён ня я за пра шаю вас за зір нуць 

у яе заўт раш ні дзень, ка лі паў сюд на бу дзе гас па-

да рыць буй на та вар ная вы твор часць. Хо чам мы ці 

не, але бу ду чы ня ай чын на га аг ра пра мыс ло ва га 

сек та ра — ме на ві та ў буй на та вар най вы твор час ці, 

да лей шым уз буй нен ні гас па да рак. Праў да, не за-

ста нец ца мес ца ху та рам і на ват ма лень кім вё сач-

кам, у якіх да гэ туль жы вуць лю дзі.

Як вы лі чы це, вось гэ тая лом ка вяс ко ва га по бы-

ту, якая ста ла пры кме тай ча су, чыс та псі ха ла гіч на 

да ец ца лю дзям прос та?

— Ка лі за ду мац ца, то гэ та — са праўд ныя тэк та ніч-

ныя зру хі, а мо і раз ло мы, на знач ных тэ ры то ры ях. Вы 

пы та е це ся, як яны ад гук ва юц ца ў лю дзях? Ве да ю чы 

на ту ру брат коў бе ла ру саў, да лі кат ную і лёг ка ра ні-

мую, ра зу мею, што да ец ца та кое скла да на. Ра сій скі 

пісь мен нік Ва лян цін Рас пу цін у сва ім тво ры «Раз ві-

тан не з Ма цё рай» ва ўсіх дэ та лях апі саў ча ла ве чую 

дра му ме на ві та та ко га кштал ту. Бе ла ру сы пе ра жы лі 

сваю дра му, ка лі з-за «мір на га ата ма» сот ні ты сяч 

лю дзей са сля за мі ру шы лі з на се джа ных мес цаў.

За раз мы раз гля да ем з ва мі кры ху ін шую сі ту а-

цыю. І па він ны браць пад ува гу, што знік нен не ма лых 

ці, як іх ра ней на зы ва лі, не перс пек тыў ных вё са чак і 

бу даў ніц тва буй ных, доб ра ўпа рад ка ва ных аг ра га рад-

коў — пра цэс аб' ек тыў ны і не па збеж ны. Та кое ад бы-

ва ец ца не толь кі ў нас, але і ў мно гіх ін шых кра і нах.

Ма ле неч кія вёс кі з іх не ўпа рад ка ва нас цю вы мі ра-

юць, так. Ад нак не ўсё ад на знач на. І ў до сыць вя лі кіх 

па се лі шчах праб лем ха пае. У ма ёй род най вёс цы 

Лы шча на ліч ва ец ца 167 гас па да рак і 370 жы ха роў. 

А ў га ды ма ёй ма ла до сці тут бы ло ка ля трох сот гас па-

да рак і больш за ты ся чу жы ха роў. У шко ле зай ма лі ся 

два па ра лель ныя дзя ся тыя кла сы. А ле тась ледзь 

на бра лі дзя цей у пер шы клас. Не ка лі ва лей боль ная 

ка ман да ўдзель ні ча ла ў фі на ле рэс пуб лі кан скіх спа-

бор ніц тваў, гры меў на ўсю воб ласць гурт мас тац кай 

са ма дзей нас ці. Ні чо га гэ та га ця пер ня ма.

Ба ліць ду ша і за ду хоў ны стан сён няш няй вёс кі. 

Яна не толь кі ўзбуй ня ец ца, ін дуст ры я лі зу ец ца, але і 

тра ціць пры кме ты ста ро га, крыш ку па тры яр халь на га, 

а та му больш ма раль на га жыц ця.

— Час та ка ле гі-жур на ліс ты пы та юц ца ў ге ро яў 

сва іх ін тэр в'ю: «Но вае па ка лен не леп шае за па пя-

рэд нія?» Мя не аса біс та ці ка віць но вае па ка лен не 

вяс коў цаў. Сён ня ма ла ды ме ха ні за тар — са праўд-

ная элі та на вёс цы. Бо яго «Кі ра вец» і го мель скі 

кам байн апош няй мар кі асна шча ны кам п'ю та рам, 

а пад ру кой столь кі «ко ней», коль кі ра ней не бы-

ло ва ўсёй кал гас най стай ні. Гэ тая ўзбро е насць 

па він на мя няць і яго са мо га. Ці па спя вае ду хоў на 

ма ла ды вяс ко вец у сва ім раз віц ці за тэх ніч ным 

пра грэ сам?

— Ка лі быць аб' ек тыў ным, то, ка неш не ж, роз ныя 

ёсць вёс кі і роз ная ў іх так зва ная элі та. У пе ра да вых, 

ба га тых гас па дар ках, дзе ві руе куль тур нае жыц цё, 

ду хоў насць ма ла дых вяс коў цаў на ўзроў ні. Сцвяр-

джаю гэ та, зы хо дзя чы з улас ных на зі ран няў. Вось да 

ча го вар та імк нуц ца. За прык лад мож на браць у ма ім 

ра ё не той жа «Асне жыц кі» ці саў гас «Па ра хон скі».

Ад нак ба ю ся, што ў мно гіх вёс ках мо ладзь да гэ-

туль па збаў ле на эле мен тар на га — пры стой на га до-

ма куль ту ры, доб ра ўпа рад ка ва на га ста ды ё на і гэ так 

да лей. І чым яна ба віць свой воль ны час, што ў яе на 

ду шы — цяж ка ска заць. Ні хто з сён няш ніх «ін жы не-

раў ча ла ве чых душ» гэ тыя пра цэ сы не да сле дуе. (Па-

прок у ад рас ка лег, пісь мен ні каў і жур на ліс таў.) Ра ней 

у нас бы лі Іг нат Дуб роў скі, Ве ра Пал та ран, Ва сіль 

Пра ску раў. Як яны пі са лі пра вёс ку — да свед ча на, 

глы бо ка, з лю боўю! Хто ця пер так пі ша? Ні хто.

— Мы з ва мі раз маў ля ем пра та кую тон кую 

ма тэ рыю, як ду ша вяс ко ва га ча ла ве ка. І вось тут 

уз ні ка юць «пра кля тыя пы тан ні» паў ся дзён нас ці. 

Як за тры маць ма ла до га ча ла ве ка на вёс цы? Хто 

возь ме на ся бе ад каз насць за яго ма раль насць? 

Якая ро ля тут ад во дзіц ца вяс ко вай ін тэ лі ген-

цыі?

— Як за тры маць ма ла до га ча ла ве ка на вёс цы? 

Гэ та праб ле ма з праб лем. Над яе вы ра шэн нем ду-

ма юць мно гія свет лыя га ло вы.

У Мя дзель скім ра ё не, у вёс цы Ка ма ро ва мне 

да вя ло ся па зна ё міц ца з Эду ар дам Вай ця хо ві чам, 

ча ла ве кам ня ўрымс лі вым, іні цы я тыў ным. У свой 

час ён уз на чаль ваў ту тэй шае пра фе сій на-тэх ніч нае 

ву чы лі шча, якое рых та ва ла сель скіх ме ха ні за та раў. 

І вось ма ла ды кі раў нік су тык нуў ся з тым, што ў ву чы-

лі шчы быў па ста ян ны не да бор. Не прэ стыж на бы ло 

іс ці пра ца ваць у сель скую гас па дар ку. Ча му? А та му, 

што мо ла дзі ў вёс цы не ці ка ва.

І та ды Вай ця хо віч за га рэў ся ідэ яй ства рыць у Ка-

ма ро ве на ба зе ву чы лі шча Цэнтр раз віц ця сель ска га 

прад пры маль ніц тва. Каб тут рых та ва лі не толь кі 

ме ха ні за та раў, але і бу даў ні коў, ку ха раў, пе ка раў, 

ме ха ні каў — пры чым на ву ча лі іх ас но вам вя дзен ня 

біз не су.

І ця пер у Ка ма ро ве ёсць свой біз нес-ін ку ба тар, 

дзе ма ла дыя лю дзі (і не толь кі ма ла дыя) пра хо дзяць 

ад па вед ны курс прад пры маль ніц кай на ву кі, на бы ва-

юць прак тыч ныя на вы кі біз не су.

А Вай ця хо віч ужо ду мае пра боль шае. Пра тое, 

што яшчэ мож на ар га ні за ваць на ся ле. На За ха дзе 

шы ро ка пры мя ня ец ца суб кант рак та цыя, ка лі буй ное 

пра мыс ло вае прад пры ем ства, раз ме шча нае ў го-

ра дзе, мае знач ную коль касць не вя лі кіх пры ват ных 

фі лі ялаў у вёс цы. Кож ны з та кіх фі лі ялаў спе цы я лі зу-

ец ца на вы ра бе якой-не будзь ад ной дэ та лі і па стаў-

ляе яе на га лоў ны кан ве ер. То ча му б не ства рыць у 

на шых вёс ках та кія ма лыя прад пры ем ствы? І даць 

мо ла дзі перс пек тыў ную ра бо ту.

— У кан тэкс це сён няш няй гу тар кі нель га не 

аб мер ка ваць ро лю вяс ко вай ін тэ лі ген цыі. Аг ра-

но ма, док та ра, на стаў ні ка, стар шы ні сель са ве-

та... Да вай це сме ла ўклю чаць у наш пе ра лік і 

кі раў ні ка гас па дар кі. Ад уз роў ню куль тур нас ці 

гэ тых зна ка вых на вёс цы лю дзей за ле жыць ці 

не ўсё.

— Без умоў на, па няц ці «ін тэ лі гент» і «куль ту ра» 

не па дзель ныя. У ідэа ле. Але ка лі ў ідэа ле, та ды і 

жыць лёг ка. А вось што, ска жы це, ра біць ма ла до-

му спе цы я ліс ту, ка лі ў гас па дар цы дом куль ту ры 

на за мку, спар тыў ных сек цый ня ма? З'ез дзіць у 

ста лі цу на ці ка вы спек такль, па пу ляр ны кан цэрт не 

заў сё ды атрым лі ва ец ца... І ўсё ж, за пя рэ чу я сам 

са бе, ёсць біб лі я тэ ка, ёсць тэ ле ві зар, у рэш це рэшт 

ёсць (ця пер ужо і ў вёс цы) ін тэр нэт. Што да ты чыц ца 

апош ня га, то важ на ра зум на ім ка рыс тац ца. Гэ тае 

най вя лік шае вы на ход ніц тва ча ла вец тва мо жа быць 

як да бром, так і злом.

Ка ра цей ка жу чы, ін тэ лі гент на тое і ін тэ лі гент, 

што ён не бу дзе ча каць, каб нех та яму ар га ні зоў-

ваў ці ка вы ад па чы нак, а сам пач не ства раць по ле 

ду хоў нас ці ў са бе і ва кол ся бе.

— Я ста ран на пе ра чыт ваў ва ша сен ты мен таль-

нае па да рож жа на ма лую Ра дзі му — тую са мую 

кні гу «Над Віс лі цай», пра якую згад ваў. Па дзя-

лю ся ўра жан нем: вам кры ху як бы тры вож на за 

свой край, за яго бу ду чы ню. Што вас тры во жыць, 

ка лі вы пры яз джа е це да моў?

— Шчы ра ска жу, на сваю ма лую Ра дзі му апош-

нім ча сам ез джу без вя лі кай ах во ты. Тое, з чым 

да во дзіц ца там су ты кац ца, доў га вя рэ дзіць ду шу. 

Амаль па ло ва ся дзіб гля дзяць пус ты мі вок на мі, ага-

ро ды за рас лі, пла ты па ва лі лі ся. А па ву лі цы хо дзяць 

не заў сё ды цвя ро зыя вяс коў цы.

А я ж сваю род ную вёс ку па мя таю ін шай — люд-

най, да гле джа най, свет лай. Ве ча рам у роз ных кан-

цах чу лі ся пес ні, дзя во чы смех, му зы ка. З пес ня мі 

іш лі на ра бо ту і з пес ня мі вяр та лі ся. Ця пер з на ды-

хо дам ве ча ра вёс ка глух не, ня мее.

Згод ны, што вый сце ва ўзбуй нен ні і раз горт ван ні 

буй на та вар най вы твор час ці. Паў то рым ся: ме на ві та 

на гэ тым шля ху, у тым лі ку на Пін шчы не, мно гія гас-

па дар кі да бі лі ся і пра цоў ных пос пе хаў, і су час ных 

да брот цы ві лі за цыі.

Ёсць на Брэст чы не вя до мая гас па дар ка «Аст ра ме-

ча ва». Ка лі хто бы ваў там, не мог не па лю ба вац ца на 

цэнт раль най ся дзі бе га лоў най пло шчай з вы дат ным 

па ла цам куль ту ры і ад мі ніст ра цый ным бу дын кам, 

ганд лё вым цэнт рам, шко лай-дзе ся ці год кай, дзі ця-

чым сад ком, до мам бы ту, ка фэ-ста лоў кай, гас ці ні-

цай, ас фаль та ва ны мі ву лі ца мі, тра ту а ра мі. Ад ным 

сло вам, звы чай ную вёс ку пе ра тва ры лі ў су час ны 

аг ра га ра док.

Ко ліш ні кі раў нік гас па дар кі Аляк сей Ска кун ка-

заў мне:

— Я цвёр да пе ра ка на ны: ня ма ні чо га больш пры-

быт ко ва га, чым ка пі таль ныя ўкла дан ні ў ча ла ве ка — 

у яго быт, куль ту ру, умо вы пра цы і жыц ця. Гэ та — ас-

но ва асноў, пад му рак лю бых пос пе хаў.

І ён пры вёў прык лад. Па ра іў шы ся з жы вё ла во да мі, 

ра бот ні ка мі ін шых пад раз дзя лен няў, у гас па дар цы 

вы ра шы лі ства рыць азда раў лен чую зо ну прос та на 

жы вё ла га доў чым комп лек се. Пад ва лы пе ра ра бі лі 

ва ўтуль ныя па коі ад па чын ку, аб ста ля ва лі ка бі не-

ты ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня, лаз ню-са ўну з ба-

сей нам, спар тыў ную за лу з трэ на жо ра мі. Тут мож на 

не толь кі па па рыц ца, па пла ваць, пры няць пад вод ны 

душ-ма саж, цыр ку ляр ны душ, па ся дзець ка ля са-

ма ва ра аль бо тэ ле ві за ра, але і па ля чыц ца, пры няць 

фі зі яп ра цэ ду ры, атры маць па ра ды ўра ча. І ўсё гэ та 

без асаб лі ва га ад ры ву ад вы твор час ці.

Важ насць та ко га кло па ту пра лю дзей цяж ка пе-

ра аца ніць. Па бу да ваць но вы ка роў нік ці аснас ціць 

трак тар ную бры га ду су час най тэх ні кай — па ло-

ва спра вы. Атрым лі ва ец ца, што са праў ды вель мі 

важ на мець у гас па дар цы свой па лац куль ту ры, 

спар тыў ны комп лекс. Кал гас нік, да лу ча ны да мас-

тац тва, — гэ та ўжо ін шы ча ла век, у яго ку ды шы-

рэй шы кру га гляд. У яго і ў сям'і скла дзец ца доб-

рая ат мас фе ра, і пра ца ваць ён бу дзе лепш. Трэ ба 

так са ма, каб яго дзе ці не толь кі маг лі ву чыц ца ў 

нар маль най шко ле, але ме лі маг чы масць раз ві ваць 

твор чыя здоль нас ці.

— Ак сі ё ма — яна і ёсць ак сі ё ма. Па дзя лі це ся 

лі та ра тур ны мі пла на мі, Зі но вій Кі ры ла віч. Што на 

ра бо чым ста ле пісь мен ні ка?

— Звы чай на ка жуць: ка лі хо чаш на смя шыць Бо га, 

то рас ка жы яму пра свае пла ны. Але я не ба ю ся су ро-

чыць, та му што план гэ ты ўжо прак тыч на рэа лі за ваў. 

На пі саў кні гу пра дзя цей вай ны, як хто з іх пе ра жыў 

страш ную на ва лу, як склаў ся іх пас ля ва ен ны лёс. 

Тым са мым мне ха це ла ся б зра біць і свой сціп лы 

ўнё сак у на род ную па мяць, абу джа ную 75-год дзем 

Вя лі кай Пе ра мо гі.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.
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Тое, што пом нiц цаТое, што пом нiц ца

Мi хась СА ВIЦ КI: «Най вы шэй шае ха раст во — праў да»

Пісь мен нік і часПісь мен нік і час По ле на шай ду хоў нас ці ні хто за нас не да гле дзіць


