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Заў сё ды пры ем на зна ё мiць чы та ча з но вай кнi-
гай. Апа вя дан нi Аляк санд ра Бры та дру ка ва лi ся 
ў ча со пi сах «Нё ман» (№6, 2012, №1, 2013) i «Ма-
ла досць» (№11, 2011). А зу сiм ня даў на вый шлi 
асоб най кнiж кай у вы да вец кiм до ме «Звяз да». 
Свой збор нiк апа вя дан няў аў тар на зваў «Кi но». 
Агля даль нiк «Звяз ды» гу та рыць з Аляк санд рам 
Бры там у рэ жы ме ан лайн.

— Бес сэн соў на пы тац ца ў пiсь мен нi ка, якiм 
чы нам яго сэр ца ўмяс цi ла гэ туль кi люд ской бо лi. 
Але за пы та ю ся: аф ган скiя ма ты вы ў апа вя дан нi 
«Счастливчик Чарли» — гэ та вы нiк ва ша га аса бiс-
та га ва ен на га во пы ту?

— Па чаць я ўсё ж ха цеў бы з та го, чым на огул для 
мя не з'яў ля ец ца пiсь мен нiц тва, як я яго са бе ўяў ляю. 
Перш за ўсё стаў лю ся з вя лi кай па ва гай да той лi та-
ра ту ры, якую бе ла ру сы на зы ва юць мас тац кай, рус кiя 
— ху до жест вен ной, па ля кi — «пенк най» (ад польск. 
рiеknа —- пры го жая), нем цы — пры го жай (ад ням. 
sсhönе). Што гэ та за лi та ра ту ра? Гэ та тая лi та ра ту ра, 
тыя тэкс ты, якiя ства ра юц ца з да па мо гай мас тац кiх 
дэ та ляў, воб ра заў, пры ёмаў. Гэ тая лi та ра ту ра заў сё ды 
фiк тыў ная, бо свя до ма вы ду ма на з мэ тай апа вя дан ня 
ней кай ча ла ве чай гiс то рыi. I тым не менш (ка лi твор 
на пi са ны якас на) тая цi iн шая ча ла ве чая гiс то рыя нас 
тур буе, пры му шае спа чу ваць i пе ра жы ваць. Але ж на-
вош та ча ла ве ку па трэб на пе ра жы ваць ней кiя фiк тыў-
ныя гiс то рыi? Мне зда ец ца та му, што кож нае iн ды вi ду-
аль нае пе ра жы ван не звя за на з ча ла ве чай па мяц цю, 
бо ўспа мiн — гэ та пе ра жы ван не пас ля пе ра жы ван ня. 
Мо жа быць, та кiм чы нам ча ла век пад свя до ма ана лi-
зуе сваё жыц цё, свой лёс, свае ўчын кi. Праз воб ра зы, 
праз сiм во лi ку, праз чу жыя ча ла ве чыя ад но сi ны. Бо 
лi та ра ту ра твор ча ка пi руе жыц цё, яна, ка неш не, дру-
гас ная ў да чы нен нi да жыц ця. Жыц цё ж, па сут нас цi, 
ёсць па да рож жа ся род сiм ва лаў, i доб рая лi та ра ту ра 
гэ тую сiм во лi ку ад люст роў вае.

...Што ж ты чыц ца ва ша га пы тан ня, то я слу жыў у 
Аф га нi ста не ў 1985-1987 га дах.

— Рас ка жы це пра ся бе. Тое, што па лi чы це маг-
чы мым. Чы та чу, яко му спа да ба ец ца ва ша кнi га, 
бу дзе па-ча ла ве чы цi ка ва. Як ка жуць, мае пра ва.

— Пры знац ца, я ве даю толь кi ад но пра ва чы та ча: 
чы таць аль бо не чы таць. На конт iн шых пра воў не зу сiм 
упэў не ны. Але ж што ты чыц ца мя не, то тут усё прос та: 
мой рост 1 метр 82 сан ты мет ры, ва га — ка ля 82 кi ла-
гра маў. Ка лiсь цi, без умоў на, я не меў нi та ко га рос ту, 
нi та кой ва гi — быў ма лень кiм, дроб ным i кво лым. I мая 
ма ма, дай ёй Бог зда роўя, ад праў ля ла мя не з Мiн ска 
да сва ёй ма цi — да ма ёй род най ба бу лi — Фёк лы Мi-
наў ны ў Ба гу шэўск, пад Вi цебск. У Ба гу шэў ску я пiў 
ка зi нае ма ла ко (каб быць упар тым) i ха дзiў да на шых 
сва я коў — Ка на пе лек (бо лю бiў ту ды ха дзiць). Мая 
ба бу ля бы ла род най сяст рой баць кi на род най ар тыст кi 
БССР Зi на i ды Ка на пель кi, Iг на та. Да рэ чы, мая ба бу ля 
Фёк ла Мi наў на Ка на пель ка, як i яе пля мен нi ца, на ра-
дзi лi ся у вё сач цы Шыр кi — той са май, дзе на ра дзiў ся 
i Пётр Мi ро на вiч Ма шэ раў.

Шчы ра ка жу чы, ха дзiў я да Ка на пе лек не толь кi та-
му, што быў iх сва я ком, але i та му, што вель мi лю бiў 
кi но. Бо род ны брат Зi на i ды Ка на пель кi Ва ло дзя меў 
жон ку Нi ну, якая пра ца ва ла ў кi на тэ ат ры i пра пус ка ла 
мя не i свай го сы на Федзь ку бяс плат на. Так уз нiк ла мая 
ўстой лi вая лю боў да вя лi кай iлю зii — кi но. У той жа час, 
зда ец ца, я стаў раз бi рац ца i ў жар тах, бо ад ной чы не-
за доў га да кi на се ан са Федзь ка, хiт ра пры жму рыў шы 
во ка, ска заў: «Я та бе так са ма кi но за раз па ка жу!» — i 
па кi нуў мя не ка ля свай го за дзiр лi ва га пеў ня, якi ледзь 
мне не кi нуў ся ў во чы. Я быў ма лень кi, але жва вы, i 
вы ра та ваў ся. А мая да ра гая ба бу ля по тым ска за ла: 
«Ай-яй-яй, але ж i ра зум ны гэ ты твой Федзь ка! Да та-
ко га даль бог сам Ма шэ раў бы не да ду маў ся!» А баць ка 
мой ска заў та ды: «Ня ма ча го ра бiць Ма шэ ра ву, як пра 
ўся ля кiя глуп ствы ду маць! Чу лi вы, што Пётр Мi ро на-
вiч са браў ся мет ро бу да ваць?!» Вось так дзя ку ю чы 
кi но, Федзь ку Ка на пель ку i яго пеў ню ў Мiн ску i бы ло 
па бу да ва на мет ро...

— Жар ту е це?
— Са мую кры шач ку. На са мой спра ве вось што пi-

са ла га зе та «Ком со моль ская пра вда» (ад 20 лю та га 
2004 го да): «Воз мож но, об раз Зинаиды Ко но пель ко и 
возник пе ред Пет ром Ма ше ро вым, ког да он слу шал 
«Алек санд ры ну» в исполнении Борткевича. Де ло в 
том, что Ко но пель ко и Ма ше ров были зна ко мы — они 
родились в од ной де рев не, и Петр Миронович считал 
Зинаиду символом жен ской кра со ты!» То бок гэ тая 
цы та та ў пэў ным сэн се су па дае з ма i мi сло ва мi аб 
тым, што ўспа мiн — гэ та пе ра жы ван не пас ля пе ра-
жы ван ня...

— Ну што ж, па гар та ем ва шу кнi гу. Як вы лi чы це, 
у жыц цi час та ёсць мес ца... цу ду — та ко му, якое 
зда ры ла ся ў фi на ле апа вя дан ня «Рас кад ров ка» 
(httр://www.lim.bу/limbуfilеs/nеm1-2013.рdf)? Вы да лi 
над зею чы та чам, дак лад ней — чы тач кам. На коль кi 
яна аб грун та ва ная? У жыц цi вар та прос та ча каць 
та ко га вось цу ду цi ўсё ж па трэб на неш та ра бiць? 
На ват ка лi гэ тае «неш та» не вель мi пра вед нае (ска-
жам, аб лiч ван не на вед валь нi каў рэ ста ра на). За тое 
пры цяг не ўва гу «прын ца»...

— Па мя та е це фра зу з ра ма на Мi ха i ла Бул га ка ва 
«Май стар i Мар га ры та»? «Ходит, ходит один с козли-
ным пер га мен том и не пре рыв но пишет. Но я од наж ды 
за гля нул в этот пер га мент и ужас нул ся. Решительно 
ничего из то го, что там записано, я не говорил». Я ха чу 
ска заць, што ча сам лю дзi ад но ад на го не ра зу ме юць. 
«Нам не да но пре ду га дать, как на ше сло во от зо вет-
ся...» Звы чай на пiсь мен нi кi ста ра юц ца не тлу ма чыць, 
што яны ме лi на ўва зе ў тым цi iн шым сва iм тво ры. Я 
ж за раз рас шыф рую сваё са мае «ба наль нае» апа вя-
дан не. Апа вя дан не «Рас кад ров ка» ад сы лае нас да 
двух лi та ра тур ных тво раў: да апа вя дан ня аме ры кан-
ска га пiсь мен нi ка О. Ген ры «Да ры ве шчу ноў» i ра ма на 
рус ка га пра за iка Мi ха i ла Бул га ка ва «Май стар i Мар-
га ры та». Ка лi «Да ры ве шчу ноў» згад ва юц ца ў «Рас-
кад ров ке» як неш та, без умоў на, свет лае, па зi тыў нае, 
то «Май стар i Мар га ры та» там на огул не згад ва ец ца. 
Не згад ва ец ца, але ж сiм во лi ка «Май стра» ча мусь цi 
раз лi та амаль на кож най ста рон цы апа вя дан ня. Ча-
му? Та му што Бул га каў не пi саў гiс то рыю аб ка хан нi, 
а пi саў ра ман пра д'яб ла. I вось што атрым лi ва ец ца: 
дзяў чын ка, якая ка лiсь цi ха це ла зняць фiльм па ма ты-
вах свет ла га апа вя дан ня О.Ген ры «Да ры ве шчу ноў», 
так яго i не зды мае. На ад ва рот, яна вы хо дзiць за муж, 
з'яз джае за мя жу, ста но вiц ца не рэ жы сё рам, а афi-
цы янт кай, зна хо дзiць са бе пра цу спа чат ку ў ад ным 
рэ ста ра не, по тым — у дру гiм, а за тым — у рэ ста ра-
не... «Во ланд». Там яна аб лiч вае клi ен таў i на рэш це 
ўлюб ля ец ца ў бiз нес ме на, якi так са ма ма рыў ка лiсь цi 
зняць «Да ры ве шчу ноў», але так са ма ча мусь цi iх не 
зняў... Кра са моў нае проз вi шча бiз нес ме на — Аляк-
сандр ЛI ХА дзi еў скi — так са ма анi чо га не га во рыць? I 
вы па-ра ней ша му ду ма е це, што сло ва «рас кад роў ка» 
мае толь кi ад но кi не ма та гра фiч нае зна чэн не? Слэн га-
выя сло вы «закадрить», «кадр» нi пра што не ка жуць? 
Ад ным сло вам, нi аб якiх цу дах я не пi саў, нi я кiх на дзей 
чы та чам аль бо чы тач кам не да ваў. Га вор ка iдзе пра 
спа ку су, а яна, без умоў на, мо жа вы гля даць як цуд. З 
гэ тым я ма гу па га дзiц ца.

— Доб ра. Iн шае ва ша апа вя дан не — «Ты толь ко 
чирикни» (httр://www.lim.bу/limbуfilеs/nеm6_2012.
рdf). Цi бы вае, каб Так па шан ца ва ла ў чу жой кра i не, 
як ад стаў но му пал коў нi ку Гле ба ву? Па шан ца ва ла 
з пе ра клад чы цай, якую вы браў з трох i атры маў 
су пер на дзей ную па моч нi цу. Са свя шчэн нi кам i 
так сiс там. Ка зач на па шан ца ва ла з пра сты тут кай, 
над звы чай iн фар ма ва най i на ват сме лай. Та кое 
шан ца ван не вы клi кае, пра бач це, не да вер. I во ра гi 
ў гэ тых доб рых лю дзей ней кiя на па ло ву рэ аль ныя, 
як не жы выя. (Маг чы ма, та му, што на ват парт рэ ты 
не вы пi са ны.)

I яшчэ. Цi змо жа наш да во лi да свед ча ны i кры ху 
скеп тыч ны чы тач па ве рыць еў ра пей скай Фе мi дзе, 
здоль най пры слу хац ца да го ра баць кi i «рас кру-
цiць» спра ву аб гi бе лi яго дач кi? I якiя ён, чы тач, 
па вi нен зра бiць вы сно вы з сум най гiс то рыi, што 
зда ры ла ся з мiн скай дзяў чын кай, на ня тай па пра-
ца ваць на Кiпр i тра пiў шай да ганд ля роў «жы вым 
та ва рам»? Вы на пi са лi гэ тае жорст кае апа вя дан не 
для «пра фi лак ты кi»? (Вы пi рае не ка то рая за да дзе-
насць.) Спа дзя ю ся, не па за дан нi Дзярж кам пра цы, 
што кант ра люе пра цэ сы пра цоў най мiг ра цыi. Пра-
бач це за та кi жарт.

— Вы ве да е це, у жыц цi ўсё бы вае. Усё. На ват та кое, 
што мы са бе i ўя вiць не мо жам. Жыц цё — га лоў ны 

дра ма тург, i тое, што кож ны дзень вы дум ляе жыц цё, 
нi ко лi не вы ду мае нi адзiн на ват са мы фан тас тыч ны 
пiсь мен нiк. «Жыц цё ча сам бы вае на столь кi па доб нае 
на каз ку, — га ва рыў наш кла сiк Ула дзi мiр Ка рат ке-
вiч, — што нель га не ўскрык нуць: «Ды не мо жа гэ та га 
быць!» Та му што жыц цё са мо пра па нуе гiс то рыi, а 
кож ная гiс то рыя, у сваю чар гу, па тра буе той цi iн шай 
за да дзе нас цi. Дра ма тызм гiс то рыi «Ты толь ко чирик-
ни», ха рак тар га лоў на га ге роя, са спенс апа вя дан ня 
псi ха ла гiч на па тра ба ваў жорст кай за да дзе нас цi. Што 
ты чыц ца чы та ча, пра фi лак ты кi i г.д., то, на мой по-
гляд, лi та ра ту ра — не па лi клi нi ка, а чы тач — не яе 
па цы ент.

Лi та ра ту ра не ро бiць ча ла ве ка леп шым. Мас тац-
кая лi та ра ту ра — фiк цыя, вы дум ка, вы тан ча нае, але 
штуч нае дру гас нае па да рож жа ся род сiм ва лаў. I яшчэ 
лi та ра ту ра — гэ та спро ба су пер ажы ван ня. Зда ра ец ца, 
што па куль нам са мiм не за ба лiць, iн ша га ча ла ве ка мы 
мо жам i не зра зу мець. Праў да, ёсць лю дзi, якiм на ват 
бу дзе моц на ба лець, але ж усё роў на боль дру го га 
ча ла ве ка яны не па чу юць. Лю дзi — роз ныя. Па куль 
што не кла на ва ныя. Гэ та жыц цё.

На конт жа «ня вы пi са ных парт рэ таў» ад ка жу так: 
ка лi вы на во дзi це аб' ек тыў ка ме ры на га лоў на га пер-
са на жа i хо ча це доб ра зняць ме на вi та яго твар, то ўсе 
ас тат нiя пер са на жы бу дуць кры ху раз мы тыя.

— Злос ная жон ка, амаль фу рыя, ад якой збег 
(на су страч смер цi) Леў Мi ка ла е вiч... Жон ка Аляк-
санд ра Сяр ге е вi ча, вi на ва тая ў ду э лi (а зна чыць, 
i смер цi) Пуш кi на... А ця пер пад гра мад скае асу-
джэн не трап ляе i жон ка Агiн ска га, яко га ў на ро дзе 
лю бяць не менш за кла сi каў лi та ра ту ры. Ка лi вы 
так пе ра ка наў ча рас па вя да лi ў сва iм апа вя дан нi 
«Кино» пра ха лод насць кня гi нi Ма рыi, што ста ла 
пры чы най эмiг ра цыi i адзi но ка га дзе ся цi год дзя ў 
ста рас цi Агiн ска га, — цi бы лi ў вас на ру ках ней кiя 
iн шыя фак ты, акра мя ад на го агуль на вя до ма га? 
На коль кi гэ та пэў на, дак лад на? А тая раз мо ва яго 
з На па ле о нам у Ве не цыi ў 1807 го дзе так са ма грун-
ту ец ца на да ку мен тах? Спра ва ў тым, што шы ро кi 
чы тач не ве дае Мi ха ла Кле а фа са Агiн ска га як дзяр-
жаў на га дзея ча Та ко га маш та бу, якi i з ра сiй скiм, i з 
фран цуз скiм iм пе ра та рамі быў на «ка рот кай на зе». 
I яго па трэб на пе ра кон ваць дак лад на вы ве ра ны мi 
фак та мi. Ка лi гэ та так, то цу доў на.

А жон ка, якая не ра зу мее твор цу, — для гра-
мад ства не так ужо i кеп ска? Iнакш «за гла джа ны», 
за ца ла ва ны твор ца не ўзняў ся б на та кую вы шы-
ню. Як вы лi чы це? I як час та ме на вi та так бы вае ў 
жыц цi: му жык у жан чы ны — Та лент, яго пры зна лi 
на ват пры жыц цi, а ёй гэ та не трэ ба...

— Апа вя дан не «Кино» — не да ку мен таль ная про за. 
Я не пра цую ў ме жах пе ра ка зу го лых фак таў. Мя не з 
мас тац ка га пунк ту гле джан ня больш хва люе лёс ча-
ла ве ка (уяў лен не псi ха ла гiч на га ад чу ван ня ча ла ве ка) 
на пэў ным гiс та рыч ным эта пе. У гэ тым апа вя дан нi я 
па спра ба ваў з да па мо гай мас тац тва асэн са ваць без-
умоў на дак лад ныя фак ты жыц ця дзяр жаў на га дзея ча, 
дып ла ма та i вя до ма га кам па зi та ра Мi ха ла Кле а фа са 
Агiн ска га. Але ж не трэ ба пе ра больш ваць. Я зу сiм не 
ўпэў не ны, што Агiн ска га «ў на ро дзе лю бяць не менш 
за кла сi каў лi та ра ту ры». Мне зда ец ца, Агiн ска га, за 
рэд кi мi вы пад ка мi, на огул ма ла ве да юць. Ве да юць, 
што ёсць та кi па ла нэз Агiн ска га. А хто яго на пi саў... Тут 
ужо ўзнi ка юць праб ле мы. Без умоў на, нель га i ка заць, 
што толь кi «ха лод насць кня гi нi Ма рыi ста ла пры чы най 
эмiг ра цыi i адзi но ка га дзе ся цi год дзя ў ста рас цi Агiн-
ска га». Пра бач це, не толь кi ха лод насць Ма рыi, а ў тым 
лi ку ха лод насць Ма рыi. Праў да, i пра ха лод насць тут 
трэ ба ка заць вель мi ўмоў на, бо ха лод ная яна бы ла ў 
пэў ны час толь кi да Агiн ска га. Знеш нiя фак та ры i аб-
ста вi ны аса бiс та га жыц ця вы му сi лi яго да эмiг ра цыi. 
Фак ты ўсе дак лад ныя.

Ну, i на рэш це, Агiн скi быў вель мi вы ха ва ным i аду-
ка ва ным ча ла ве кам, та му ён, зра зу ме ла, нi з ра сiй скiм, 
нi з фран цуз скiм iм пе ра та рамі не быў на «ка рот кай на-
зе». Ён быў дып ла ма там, гра ма дзя нi нам сва ёй зям лi, 
а не Хлес та ко вым. Ён ве даў, што та кое дыс тан цыя ў 
па во дзi нах i з рус кiм, i з фран цуз скiм iм пе ра та рамі, i, 
зы хо дзя чы з гэ та га, вы бу доў ваў свае ад но сi ны з iмi.

I апош няе. Я не ма гу са бе ўя вiць, як вы гля дае 
«за гла джа ны», за ца ла ва ны твор ца». Я ве даю толь кi 
ад но: ка лi твор ца са праўд ны, ён у не за леж нас цi ад 
аб ста вiн заў сё ды ўзнi мец ца да той вы шы нi, пра якую 
ве дае толь кi ён сам. Але ў жан чы не, якая свя до ма 
i вiр ту оз на iг рае на па чуц цях твор цы, ня шмат ча го 
за ста ло ся доб ра га. Перш за ўсё, не для гра мад ства 
— для ча ла ве ка, якi з'яў ля ец ца твор цам. Вя до ма, 
ка лi твор ца жы вы ча ла век, а не ка мень або ка ва лак 
жа ле за.

— Ге ра i нi ва шых апа вя дан няў — час цей за ўсё 
жан чы ны з моц ным ха рак та рам (тая ж «ка ра ле-
ва рын гу» Аляк санд ра ў «По след нем дже бе»). 
Але бы вае, што гэ тая сi ла ха рак та ру слу жыць 
не да бру, што бы ло б больш на ту раль ным для 
Жан чы ны, а зу сiм на ад ва рот. Та кiя жон ка Гле ба-
ва, i Але на ў апа вя дан нi «На живца», ды i «дра-
пеж нi ца» Па лi на ў «Hоtеl Саlifоrniа». Гэ та цал кам 
жыц цё выя пер са на жы. Зда ец ца, у апош няе дзе-
ся цi год дзе iх ста ла больш. (А хi ба не? У ча сы 
мi ну лыя ад ну толь кi Сонь ку За ла тую руч ку i ве-
да лi з таў ром лi ха дзей кi. За раз зла чын кай быць 
не ба яц ца. Каб пе ра ка нац ца ў гэ тым, да стат ко ва 
па гар таць су до вую хро нi ку.) Та кiя ха рак та ры 
— пра дукт свай го ча су? Дак лад ней, «без вре-
менья», якое па ча ло ся пас ля раз ва лу вя лi кай 
кра i ны? Цi мы на ват у гэ тым прос та ка пi ру ем, 
паў та ра ем За хад? I якая тут ро ля пiсь мен нi ка? 
Ён ро бiць «пры шчэп ку» i спра буе ле ка ваць гра-
мад ства? А ён пры гэ тым не ад чу вае ся бе Дон 
Кi хо там у кра i не вет ра ных млы ноў? Якiя ва шы 
аса бiс тыя ўра жан нi?

— Пра ро лю пiсь мен нi ка я ўжо ка заў: для мя не 
пiсь мен нiк не ўрач, не ба ра да ты Мi чу рын. А чы тач 
— не па цы ент ля кар нi. У леп шым вы пад ку чы тач i 
пiсь мен нiк — гэ та су раз моў цы, якiя неш та мо гуць 
даць адзiн ад на му. Чымсь цi аб мя няц ца. Ура жан нем, 
пры га жос цю хвi лi ны, дак лад ным псi ха ла гiз мам жыц-
цё вай сi ту а цыi. Аб мя няц ца — цал кам доб ра ах вот на. 
З ад на го бо ку, за раз ро ля пiсь мен нi ка за над та за-
вы ша на, бо шмат хто ду мае, што пiсь мен нiк мо жа 
неш та вы пра вiць у гэ тым жыц цi. Але гэ та iлю зiя. А 
з iн ша га бо ку, ро ля пiсь мен нi ка за нi жа на, бо мно гiя 
лю дзi ўпэў не ны, што пiсь мен нiк — гэ та той, хто прос-
та за пiс вае сло вы на па пе ры аль бо на кам п'ю та ры, 
у той час як пi саць — гэ та па-мас тац ку асэн соў ваць 
рэ ча iс насць. Вы ве да е це, я не па ды хо джу да твор час-
цi як да бух гал тэ рыi. Я не лi чу, коль кi якiх жа но чых 
цi муж чын скiх ха рак та раў мне трэ ба за пi саць у ноў-
тбук. Я прос та жы ву, су стра каю лю дзей, раз маў ляю, 
ду маю i спра бую па-мас тац ку асэн са ваць гэ ты свет. 
Бо я ха цеў бы, каб i чы тач так са ма жыў, су стра каў 
лю дзей, раз маў ляў i ду маў.

Я амаль нi чо га не вы дум ляю, бо свет вы дум ляе за 
мя не. Я прос та ўдас ка наль ваю май стэр ства. Гра мад-
ства па чы на ец ца не з пiсь мен нi ка, а з та ты i ма мы. Iх 
ро ля — вы хоў ваць, аба ра няць, лю бiць i на кi роў ваць. 
Доб ра, ка лi яны вы хоў ва юць, аба ра ня юць, лю бяць i 
на кi роў ва юць ра зам з някеп скi мi кнi га мi. I доб ра, ка лi 
хлоп чык аль бо дзяў чын ка свое ча со ва зра зу ме юць, 
якiя дэ ма ны апа ноў ва лi Ган ну Ка рэ нi ну, спа да ры ню 
Ба ва ры аль бо бе ла рус ка га пар ты за на Ры ба ка. Вось 
та кiя мае аса бiс тыя ўра жан нi.

— Ка лi я чы таў ва шы тво ры, бы ло вi да воч на, 
што вы ве дзя це на пру жа ны по шук фор мы. I гэ та 
дае свае вы нi кi. Але iн шы раз по шук пе ра тва ра ец-
ца ў са ма мэ ту. На прык лад, ка лi не вя лi кi па па ме-
рах твор пе ра гру жа ец ца доў гi мi (ме на вi та доў гi мi) 
цы та та мi з га зет, i ў вы нi ку не «за цёр ты» пры ём 
пра цуе не на тэ му, а на аб' ём (пра бач це). I ад цяг-
вае ўва гу чы та ча. Я ха цеў бы па цi ка вiц ца ў аў та-
ра (маг чы ма, вы ма е це аб грун та ван не): на коль кi 
апраў да ным вы са мi лi чы це та кi ход?

— Шчы ра ка жу чы, за раз я па чуў са мае цi ка вае пы-
тан не. Дзя куй, што яно на рэш це пра гу ча ла.

Так, кож ны мас так аба вя за ны ве даць эле мен-
тар ныя за ко ны твор час цi. На мой густ, доб ры тэкст 
заў сё ды, воб раз на ка жу чы, па вi нен мець мус ку ла ту-
ру. Апа вя дан нi бы ва юць як апля ву ха. Бы ва юць — як 
не вы раз ная ўсмеш ка. Як клiч нiк аль бо пы таль нiк. 
Як по зiрк за ка ха най жан чы ны. Але заў сё ды тэкст 
па вi нен аку му ля ваць ува гу чы та ча. Драйв, са спенс 
у iдэа ле па вiн ны быць гра ма ты кай лю бо га апо ве ду. 
Так, ка зi но заў сё ды вый грае, але, тым не менш, 
бы ва юць i вы клю чэн нi. Аса бiс та для мя не тэ мы апа-
вя дан няў «Кино» i «Счастливчик Чарли» праз мер на 
знач ныя. «Кино» — апа вя дан не аб лё се ча ла ве ка, 
аб жыц цi i смер цi, аб су вя зi ча соў, аб бяс кон цым 
вяр тан нi. Па мя та е це проз вi шча фран цуз ска га сал-
да цi ка Ма шэ ра? Та кое проз вi шча прод кi гэ та га сал-
да цi ка ме лi аж да 30-х га доў двац ца та га ста год дзя. I 
толь кi ў 30-я га ды да гэ та га проз вi шча да да лi яшчэ 
ад ну лi та ру: Ма шэ ра-ў. А вы ка жа це, цi мо жа та кое 

быць ў жыц цi? Не мо жа, а бы ло i ёсць. I вось ка лi я 
пра ўсё гэ та па ду маў, то прый шоў да вы сно вы, што 
пра ча ла ве ка, яко му ў рэ анi ма цыi мро яц ца ўрыў кi 
з незня та га кi но, нель га рас па вя даць у драй во вым 
сты лi. Бо тэ ма па тра буе фор мы, а не на ад ва рот. То 
бок усё гэ та я зра бiў на ўмыс на i ўсвя дом ле на. Та му 
i кам па зi цыя гэ та га апа вя дан ня iн шая, ха ця ўнут-
ра нае на пру жан не ўсё роў на там так са ма ёсць. А 
што ты чыц ца «доў гiх цы тат», то не вы клю чаю, што 
i на да лей, ка лi тэ ма бу дзе па тра ба ваць гэ та га, ужо 
iн шыя цы та ты кро пач на так са ма з'я вяц ца на ста рон-
ках ма iх апа вя дан няў. Мо жа, iнакш. Мо жа, у больш 
ска ро ча нам вы гля дзе...

— За раз, ка лi жа да юць сум на па жар та ваць, то 
ка жуць: «Кар цi на мас лам» аль бо «Та кое вось кi но» 
— у сэн се «Та кое вось жыц цё». I ў гэ тых сло вах 
пры сут нi чае ацэн ка.

Ацэн ку ча му, якой з'я ве, якiм пра цэ сам вы да-
яце? Кi но — гэ та зле пак (больш цi менш уда лы) з 
жыц ця. Цi вы хо ча це ска заць, што жыц цё ўжо «ле-
пiць» ся бе «по об ра зу и подобию» кi но? Але яно 
бы вае роз нае, а ў апош нi час — усё больш шкод нае 
для люд ско га ро зу му. Су час ны кi не ма то граф шмат 
зра бiў для раз бэшч ван ня люд скiх душ.

— Мас тац кая лi та ра ту ра — гэ та вя лi кая ўмоў-
насць. Толь кi так яе i трэ ба ўспры маць. Мяр кую, што 
лi та ра ту ра ўсё ж та кi не ацэнь вае, а па-мас тац ку 
ад люст роў вае. Ад люст роў вае тое, што кож ны з нас 
ба чыць у сва iм жыц цi. Густ, вы ха ван не i шмат iн шых 
рэ чаў афарм ля юць гэ та ад люст ра ван не. Тое ж са мае 
мож на ска заць i пра кi не ма то граф. Так, кi но бы вае 
роз нае, але яно заў сё ды дру гас нае ў па раў на ннi з 
жыц цём. Але не трэ ба за бы ваць i тое, што заў сё ды 
кi но ро бяць лю дзi, а не iн ша пла не ця не. Сён ня та кi 
час: сло вы за ста юц ца, а сэн сы знi ка юць. Пост ма-
дэр нiзм уры ва ец ца ва ўсе сфе ры. А што та кое пост-
ма дэр нiзм? Ка лi ка заць прос та, гэ та ад сут насць усiх 
iе рар хiй i тра ды цый ных ары ен цi раў. А ў ча ла ве ка 
па вiн ны быць ары ен цi ры. У ад ва рот ным вы пад ку ён 
мо жа да во лi хут ка за блы тац ца.

— Не каль кi слоў па ма ты вах ва шай ан ты бру-
таль най прыт чы «Синдром Алисы». Ска жы це, ШТО 
мо жа пры му сiць ча ла вец тва спы нiц ца i што дзён-
на не ру шыць той храм, у якiм яно жы ве? Ад на го 
Чар но бы ля, аказ ва ец ца, ма ла. Учо ра ва дзiў сва iх 
школь нi каў, у якiх за раз ка нi ку лы, на га лi вуд скi 
фiльм «Пас ля на шай эры». Ка лi ве рыць яго ства-
раль нi кам, то ча кае нас усiх да во лi сум ная перс пек-
ты ва. Як да сту кац ца да ро зу му кож на га i спы нiць 
раз бу раль ны пра цэс, якi ўжо пай шоў?

— Я не ве даю. У мя не ня ма ад ка зу на гэ тае пы тан-
не. Не вы клю чаю, што нех та iн шы на яго ўжо ад ка заў. 
На прык лад, той, хто пра чы таў кнi гу Уiль я ма Гол дын га 
«Ула дар мух».

Тым не менш «Алi су» лi чу ад ным з леп шых сва iх 
тво раў. Гэ та вель мi анi ма цый ная рэч, якая, на мой 
по гляд, прос та про сiц ца ў мульт фiльм.

— З мо ман ту вы ха ду кнi гi прай шоў не ка то ры 
час. I вы, вi даць, атры ма лi пер шыя вод гу кi. Якiя 
яны? З кiм з чы та чоў вам ха це ла ся б па спра чац ца, 
не ка му ад ка заць праз га зе ту.

— Спра чац ца нi з кiм я не ха цеў бы. Больш люб лю 
слу хаць i на зi раць, чым га ва рыць. А ка лi ка заць пра 
вод гу кi, то яны са мыя роз ныя. Вод гу кi ча ка ныя. Бо 
кож нае апа вя дан не пi саў усвя дом ле на, уяў ля ю чы са-
бе свай го чы та ча. Ка лi я ў чымсь цi па мы ляў ся, лю дзi i 
час уня суць свае ка рэк ты вы. Гэ та нар маль на. Жыц цё 
ёсць жыц цё. Ма гу толь кi да даць, што заў сё ды яшчэ 
не на дру ка ва нае апа вя дан не я даю чы таць сва iм зна-
ё мым, ся род якiх ёсць i жан чы ны, i муж чы ны. (Яны 
ўсе не пiсь мен нi кi, лю дзi роз ных пра фе сiй, ста ту су, 
гус ту.) I вось што цi ка ва. Ка лi мае зна ё мыя пра чы та лi 
яшчэ не вы да дзе ную кнi гу, я быў здзiў ле ны, як яны 
раз мер ка ва лi свае сiм па тыi да ма iх тво раў. Роз ным 
лю дзям па да ба лi ся са мыя роз ныя апа вя дан нi. I на ват 
тыя, пра якiя я ду маў, што не, гэ та не ўспры муць, — не 
заў сё ды, але доб ра ўс пры ма лi ся. Я не мер ка ваў па 
сло вах — ад чу ваў па рэ ак цыi.

Бы лi i iн шыя вод гу кi.
Чы та чы, якiя пра чы та юць кнi гу «Кi но», мо гуць мне 

на пi саць (britаlеks@mаil.ru). Лi чу, што вель мi важ на 
чуць iн шых.

— I на пры кан цы. Што мы ска жам на пры кан-
цы?

— На пры кан цы я ха цеў бы ска заць, што я бе ла рус, 
якi на ра дзiў ся тут. А за мест кроп кi да вай це па ста вiм 
шмат кроп'е...

Гу та рыў Ула дзi мiр ХIЛЬ КЕ ВIЧ

�

Лi та ра тур ная гас цёў няЛi та ра тур ная гас цёў ня  ��

«ЖЫЦ ЦЁ — ПА ДА РОЖ ЖА СЯ РОД ВОБ РА ЗАЎ, 
СIМ ВА ЛАЎ I... СПА КУС»

Ра дзін ная спад чын насць па ноў Ба роў скіх 
вель мі ба га тая. Ся род слын ных ура джэн цаў 
Ра дзю коў — вай скоў цы вы шэй шых чы ноў, 
флоц кія ін жы не ры-вы на ход ні кі, зна ка мі тыя 
на ву коў цы. Лё сы гэ тых лю дзей моц на за ле-
жа лі ад та го, на служ бе якой ула ды яны зна-
хо дзі лі ся: спа чат ку Рэ чы Па спа лі тай, по тым 
Ра сій скай ім пе рыі, а за тым і Поль шчы.

Ста рэй шы з ро ду Эд вард Ба роў скі (1818—
1897) слу жыў пал коў ні кам ра сій скай ар міі. 
Пад час Крым скай вай ны быў ад зна ча ны за 
аба ро ну Се ва сто па ля.

Яго сын Гжэ гаж Ба роў скі (1856—1918), 
ура джэ нец Ра дзю коў, ін жы нер-ме ха нік, пал-
коў нік ра сій скай ар міі, здзейс ніў па да рож жа 
ва кол све ту пад вет ра зя мі ву чэб на га ка раб-
ля. Скон чыў Мар ское ва ен на-ін жы нер нае 
ву чы лі шча ў Кранш та це. У Фран цыі і Анг ліі 
ву чыў ся па бу до ве ка раб лёў. Пра ца ваў на 
вер фях Се ва сто па ля і Мі ка ла е ва. Удас ка-
наль ваў рас пра цоў кі па ра вых кат лоў. Не па-
ры ваў су вя зяў з ра дзі май. Па шы раў ма ён так, 
па ляп шаў сель скую гас па дар ку, па бу да ваў 
ва дзя ны млын.

Дзя ку ю чы яго ста ран ням паў ста ла пер-
шая бру ка ван ка за мест драў ля на га на сці лу 
ка ля кап лі цы Ма ці Бо жай Васт раб рам скай у 
Віль ні (у той час гу берн скім го ра дзе на ша га 
краю). Па мёр у Пе цяр бур гу.

Се вя рын Ба роў скі, так са ма ўра джэ нец 
Ра дзю коў, брат Гжэ га жа, быў ін жы не рам-
ме ха ні кам. Атры маў чын ге не ра ла. Пад час 
ра сій ска-япон скай вай ны, у біт ве пад Цу-
сі май, ба ча чы не па збеж насць ка пі ту ля цыі, 
ад мо віў ся ад вы ра та ван ня і за та піў бра ня-
но сец «Сы сой Вя лі кі». Ура та ва лі яго япон-
цы, узяў шы ў па лон. Пас ля вай ны пра ца ваў 
дзяр жаў ным кант ра лё рам пры бу даў ніц тве 
ка раб лёў. Па мёр у 1935 го дзе ў ма ёнт ку жон-
кі ў Брас лаў скім па ве це.

Апош ні ўла даль нік ма ёнт ка Ра дзю кі — Вац-
лаў Ба роў скі (1888—1961), пра фе сар, пе да гог 
Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. У дзень яго на ра джэн-
ня ка ля ма ёнт ка быў па са джа ны дуб. Вы со кі, 
ма гут ны, раз га ліс ты, 125-га до вы, ён рас це 
ця пер ужо на цэнт раль най ся дзі бе сель гас-
прад пры ем ства імя Ф.Г. Мар ка ва як свед ка 
даў ні ны і жыц ця слын ных ура джэн цаў Ра дзю-
коў. Вац лаў Ба роў скі і яго жон ка Бра ні сла ва з 
ро ду Гра боў скіх (так са ма пе да гог) пры яз джа лі 
ў ма ён так з Віль ні толь кі на лет нія ка ні ку лы.

У 1930 го дзе, згод на з «Да вед ні кам Дзіс-
нен ска га па ве ту», у ма ёнт ку на ліч ва ла ся 153 
дзе ся ці ны зям лі, лес, 48 ча ла век (аран да та-
ры, за па шні кі, па раб кі, млы на ры). Ма ёнт кам 
кі ра ваў ака ном, зям ля зда ва ла ся ў арэн ду.

...Вя лі кі ся мі гек тар ны сад, раз бі ты па пя-
рэд ні мі ўла даль ні ка мі, аран жа рэі, эк за тыч-
ныя рас лі ны, квет кі, пар ка выя алеі з бя роз, 
ліп, со сен, пры са ды з ля шчы ны, бэ зу, яз мі ну 
— усё ра дуе во ка. По бач ся рэб ра най стуж кай 
уец ца ра ка Бя ро заў ка. З па ко яў да но сяц-
ца гу кі па ла нэ за, ма зур кі. Па за пра-
шэн ні гос ці з за да валь нен нем едуць 
у Рай Дзю кі (Дзю ка — жа но чае імя 
ад «Ядзюнь ка»). Па-поль ску гу чыць 
Ра дзю кі. Та кой вер сіі наз вы Ра дзю-
коў пры трым лі ва юц ца пра даў жаль ні кі 
ро ду Ба роў скіх, якія жы вуць у го ра дзе 
Гдань ску ў Поль шчы.

Усе тры сы ны гас па да роў Вац ла ва 
і Бра ні сла вы Ба роў скіх ста нуць вы со-
ка аду ка ва ны мі людзь мі, пра доў жаць 
свой род, але на зям лі Поль шчы, і 
толь кі ад на му з іх, пра фе са ру бія хі міі 
Эд вар ду Ба роў ска му, бу дзе накана-
вана вяр нуц ца на ма лую ра дзі му праз 
70 га доў.

Па дзеі 1939 го да, ка лі Эд вар ду 
бы ло толь кі 14 гадоў, кар ды наль на 
змя ні лі да лей шы лёс і гас па да роў 
ма ёнт ка, і прос тых лю дзей. У ся дзі бе 
бы лі ад кры ты ха та-чы таль ня і клуб. 
Пас ля Вя лі кай Ай чын най вай ны бу ды-
нак ра за бра лі і пе ра вез лі ку дысь ці, а 
гас па дар чыя па бу до вы (свір ны, хля вы, 
ка мо ры) вы ка рыс тоў ва лі ся ство ра ным 
кал га сам, рэ ар га ні за ва ным з ча сам у 
буй ны саў гас. 

Амаль на мес цы ма ёнт ка па бу-
ду юць кан то ру саў га са, уз вя дуць 
абел іск-пом нік за гі ну лым зем ля кам. 

На тэ ры то рыі бы лой ся дзі бы Ба роў скіх па-
ўста нуць ганд лё вы цэнтр, двух па вяр хо выя 
бу дын кі сель ска га Са ве та і пош ты, ФА Па 
і ста цы я нар на га ад дзя лен ня рай баль ні цы. 
Вёс ка бу дзе раз бу доў вац ца ўдоўж і ўшыр.

У га ды ад ра джэн ня вёс кі ў па чат ку XXІ 
ста год дзя па дзяр жаў най пра гра ме, ка лі 
Ра дзю кі атры ма юць ста тус аг ра га рад ка, 
зме няц ца знеш ні вы гляд і інф ра струк ту ра. 
У гіс та рыч нае мес ца пе ра е дзе біб лі я тэ ка, 
сель скі Дом куль ту ры, вы рас це но вая ву лі ца 

на мес цы ста ро га са ду з наз вай Са до вая. 
Не ве да ем, не па мя та ем свай го мі ну ла га. 
А трэ ба бы ло б у го нар лю дзей, якія тут на-
ра дзі лі ся і па кі ну лі ад мет ны след у гіс то рыі, 
на зваць яе ву лі цай Ба роў скіх. Маг чы ма, не 
бы ло б су час ных Ра дзю коў, каб не ста яў 
на ўзбя рэж жы Бя ро заў кі ма ён так, ура джэн-
цы яко га не зня ва жы лі го нар род най зям лі, 
пра нес лі праз жыц цё год насць свай го ро ду 
і за ха ва лі па мяць пра Баць каў шчы ну і лю-
боў да яе.

Вы со ка ў не ба ўзно сяц ца вер ха ві ны ста-
рых бя роз, со сен, блі жэй да бы ло га ма ёнт-
ка — ліп. Гэ та рэшт кі бы лых пар ка вых алей. 
За ха ва ла ся част ка са ду. Ён гус ты і цём ны, 

яго за вуць «дзі кім». Бе ра гі Бя ро заў кі 
за рас лі воль ха мі, вер ба ло за мі, ля-
шчы най, ажы най. Ад сюль, з род на га 
бе ра га 84-га до вы пра фе сар Эд вард 
Ба роў скі з Гдань ска (пра цуе ў га лі не 
фар ма цыі, мае больш за 70 па тэн таў 
вы на ход ніц тваў) вы ка паў са джа нец 
ля шчы ны на па мяць пра род ную зям-
лю. Ад бы ло ся гэ та ў 2009 го дзе, ка лі 
ён з род ны мі пры ехаў на сваю ра дзі-
му. Тут іх па зна ё мі лі з дач кой бы ло га 
млы на ра На дзе яй Ла зо вік. Іх сем'і сяб-
ру юць да гэ туль. Па ля кам па да ба юц ца 
бе ла ру сы — доб ра зыч лі выя, вет лі выя, 
гас цін ныя лю дзі. Ра дзю коў ская зям ля 
ля жыць пад бус лі ны мі кры ла мі. Для 
ро ду бы лых ула даль ні каў і для ра-
дзю коў цаў, якія па бу да ва лі су час ныя 
Ра дзю кі, зям ля гэ та адзі ная і род ная. 
Баць коў ская. Мяс ці ны, зні та ва ныя з 
ду шой.
Ра дзю коў ская зям ля! 

Ты баць коў ская, свя тая.
Пад бус лі ны мі кры ла мі 

тут спа кон вя коў ля жыць.
Ця бе Баць каў шчы най мі лай, 

род ным кра ем на зы ва ем,
Дзе ся рэб ра наю стуж кай 

удаль Бя ро заў ка бя жыць.
Люд мі ла АР ДЫН СКАЯ.

Лi та ра ту ра твор ча ка пi руе 
жыц цё, яна, ка неш не, дру гас ная 
ў да чы нен нi да жыц ця. Жыц цё 
ж, па сут нас цi, ёсць па да рож жа 
ся род сiм ва лаў, i доб рая 
лi та ра ту ра гэ тую сiм во лi ку 
ад люст роў вае.

Я ве даю 
толь кi ад но пра ва чы та ча: 
чы таць аль бо не чы таць. 

Уз доўж Бя ро заў кі-ра кі — 
вёс ка з наз вай Ра дзю кі

На ўзбя рэж жы Бя ро заў кі, пры то ку Дзіс ны, з пра ва га бо ку ша шы ка лісь ці ста яў ма-
ён так па ноў Ба роў скіх, якія на ле жа лі да зна ка мі та га шля хец ка га ро ду і ме лі ўлас ны 
герб «Яст ра бец». Ста рэй шы прад стаў нік ро ду Ан тон Ба роў скі ў 1825 го дзе на быў 
гэ ты ма ён так у гра фаў Бжас тоў скіх (Brzostowskіch). Так мяс тэч ка Ра дзю кі, што на 
Шар каў шчы не, ста ла на ле жаць гэ тай сям'і. І хоць гіс то рыю Ра дзю коў, па сцвяр джэн-
ні глы боц ка га края знаў ца Ула дзі мі ра Скра ба ту на, мож на «вы вес ці» з XVІІ ста год дзя, 
я ха чу рас ка заць ме на ві та пра Ра дзю кі ро ду Ба роў скіх.

Ся род слын ных ура джэн цаў 
Ра дзю коў — вай скоў цы вы шэй шых 
чы ноў, флоц кія ін жы не ры-вы на ход ні-
кі, зна ка мі тыя на ву коў цы.

Сучасныя Радзюкі.Сучасныя Радзюкі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


