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ЧА СО ВАЕ 
І ВЕЧ НАЕ

— Ба рыс Іва на віч, мы час та га во рым 
пра лі та ра ту ру, што яна, маў ляў, і кры ні-
ца эс тэ тыч най аса ло ды, і ма гут ны сро дак 
вы ха ван ня, і яшчэ шмат ча го ка рыс на га ёй 
пры піс ва ем. Але ці так яно на са мрэч? Ці не 
пе ра боль шва ем мы зна чэн не мас тац ка га 
сло ва ў на шым жыц ці?

— Мо жа, у не чым і пе ра боль шва ем, але 
не іс тот на. Спаш лю ся на кла сі каў. Леў Талс-
той вель мі вы со ка ца ніў ро лю і пры зна чэн не 
мас та ка. «Мэ та мас та ка, — ка заў ён, — не ў 
тым, каб не аспрэч на вы ра шыць пы тан не, а ў 
тым, каб пры му сіць лю біць жыц цё ў бяс кон-
цых, ні ко лі не спа толь ных усіх яго пра явах». 
Гэт кай жа дум кі пры трым лі ваў ся Ня кра саў, 
які сцвяр джаў, што «у на шай ай чы не ро ля 
пісь мен ні ка ёсць перш за ўсё ро ля на стаў ні ка 
і па маг чы мас ці за ступ ні ка за без га ло сых і 
пры гне ча ных».

Я не бу ду паў та раць вя до мыя іс ці ны, што 
лі та ра ту ра мае вы ха ваў чае зна чэн не, што яна 
заў сё ды бы ла і бу дзе тэн дэн цый най, са цы яль-
на і гу ма ніс тыч на скі ра ва най. Што мас тац кае 
сло ва, зноў-та кі спаш лю ся на Льва Талс то га, 
акра мя «ча со вых ін та рэ саў гра мад ства, па він-
на ад люст роў ваць веч ныя, агуль на ча ла ве чыя 
ін та рэ сы, са мыя да ра гія, за ду шэў ныя ўсве-
дам лен ні на ро да».

Мне зда ец ца, што ў гэ тым у нас, пісь мен-
ні каў, ра зы хо джан няў ня ма. Усе мы хо чам 
слу жыць свай му на ро ду, хоць гэ тае слу жэн-
не кож ны ра зу мее па-свой му. Адзін ба чыць 
яго ў ад кры тай, страс най пуб лі цыс ты цы. Дру гі 
сцвяр джае свае ідэа лы сі лай мас тац кіх воб-
ра заў. Трэ ці абу джае ча ла ве чыя ду шы тон кай 
пра нік нё най лі ры кай. І не маг чы ма ска заць, 
што тут больш важ на, не аб ход на. Кож ны вы бі-
рае сваё, тое, што грэе сэр ца, жы віць ро зум.

Лі та ра ту ра — адзін з са мых ін тым ных ві-
даў мас тац тва. Ча ла век чы тае кні гу час цей 
за ўсё на адзі но це, ка лі по бач з ім ні ко га 
ня ма: толь кі ён і кні га. Гэ та не кі но, не тэ-
атр. Та му чы та чу, за стаў шы ся сам з са бою, 
хо чац ца пра мно гае па ду маць, зра зу мець і 
ся бе, і ін шых лю дзей, асэн са ваць тое, што 
ра бі ла ся вя ка мі і што ро біц ца ця пер на во кал 
яго. І кні га тут — най пер шы ся бар, па моч нік 
і да рад ца. Не бя да, ка лі пад час чы тан ня ён 
за смя ец ца, за пла ча аль бо ад кла дзе кні гу 
на пэў ны час убок, за хо ча за ся ро дзіц ца, 
па глы біц ца ў ся бе. Не вар та за бы ваць, што 
чы тач шу кае ў кні гах пэў най апо ры ў сва-
ім жыц ці, у сва ёй дзей нас ці. І пісь мен ні ку, 
ка лі толь кі ён хо ча, каб яго па ва жа лі, важ-
на не пад ма нуць ча ла ве ка, спраў дзіць яго 
над зеі.

— А што для гэ тага па трэб на? Які, на 
тваю дум ку, са мы га лоў ны склад нік мас-
тац ка га тво ру?

— Та кіх склад ні каў мно га. І я, ба дай, не 
вазь му ся вы зна чаць, што ся род іх га лоў нае, 
а што дру га рад нае. Усё важ на — і фор ма, і 
змест. Па між імі па він на быць, як ка жуць фі-
ло са фы, дыя лек тыч нае адзін ства. Але ка лі 
ты ўжо за даў та кое пы тан не, то я ад ка жу на 
яго сло ва мі та го ж Льва Мі ка ла е ві ча (пра бач, 
што так час та яго цы тую). Дык вось Талс той 
на гэ ты конт пры зна ваў ся, што га лоў ны ге рой 
усіх яго тво раў, «яко га я люб лю ўсі мі сі ла мі 
ду шы, яко га імк нуў ся пе ра даць ва ўсёй пры-
га жос ці і які заў сё ды быў, ёсць і бу дзе цу доў-
ны, — праў да».

Не толь кі адзін Леў Талс той, а і мно гія ін-
шыя пісь мен ні кі-кла сі кі па пя рэдж ва лі, што лі-
та ра ту ра мо жа быць па трэб най на ро ду, стаць 
яго сум лен нем толь кі та ды, ка лі яна не бу дзе 
ба яц ца га ва рыць праў ду, якой бы гор кай яна 
ні бы ла, ка лі лі та ра ту ра ні чо га не бу дзе ўтой-
ваць ад лю дзей.

— Але ж, па га дзі ся, што праў да, якая б 
яна шчы рая ні бы ла, яшчэ не мас тац тва...

— Цал кам па га джа ю ся. Са праў ды, ад ной 
го лай праў ды ма ла для лі та ра ту ры. Для лі та-
ра ту ры па трэб на сі ла мас тац ка га сло ва, ма гія 
пісь мен ніц ка га су пер ажы ван ня, каб праў да 
жыц ця ста ла мас тац кай праў дай.

— А ў чым жа ўсё-та кі роз ні ца па між 
жыц цё вай праў дай і мас тац кай?

— Мас тац кая праў да — гэ та праў да жыц-
ця, уба ча ная твор цам і пра пу шча ная праз яго 
ро зум, ве ды, са грэ тая яго сэр цам. Яна, гэ тая 
праў да, ні чо га агуль на га, вя до ма, не мае з 
«фоль гай», з упры гож ван нем, пад ма лёў ван-
нем праў ды. Ра зам з тым мас тац кая праў да 
мо жа пры маць са мую раз на стай ную фор му 
— рэа ліс тыч ную, фан тас тыч ную, фан тас ма га-
рыч ную, міс тыч ную. Узяць, на прык лад, ра ман 
«Лю дзі на ба ло це» Іва на Ме ле жа. Вя до ма ж, 
у рэ аль нас ці та кіх лю дзей, як Ва сіль Дзят лік, 
Ган на, Мі ка нор у тых мяс ці нах, ад куль ро дам 
пісь мен нік, не бы ло. Але бы лі дзя сят кі ін шых, 
якіх Іван Паў ла віч доб ра ве даў сам аль бо пра 
якіх яму рас каз ва лі яго баць кі, ад на вяс коў цы. 
Ад кож на га з іх пісь мен нік узяў ней кую ры су 
ха рак та ру, ней кую дэ таль, пад ра бяз насць і на-
ма ля ваў сва іх, над звы чай яр кіх, са ма быт ных 
ге ро яў. Ге ро яў, у якіх праў да жыц ця ўва соб-
ле на ку ды больш поў на і пе ра ка наў ча, чым у 
лю бым да ку мен це.

— А якім та бе па да ец ца сён няш ні стан 
бе ла рус ка га пры го жа га пісь мен ства?

— Ра зу мею пад тэкст твай го пы тан ня. Пад-
час пе ра бу до вы не ка то рыя га ра чыя га ло вы 
над та ж ужо ўзя лі ся кры ты ка ваць на шу лі-
та ра ту ру, за крэс лі ва ю чы ледзь не ўсё, што 
на пра ца ва на за са вец кім ча сам. На са мрэч 
мы ма ем не та кую ўжо і бла гую лі та ра ту ру. 
Леп шыя тво ры яе га во раць са мі за ся бе — яны 
пе ра кла дзе ны на мно гія мо вы і ста лі зда быт-
кам куль тур ных лю дзей уся го све ту.

— А яшчэ ча сам раз да юц ца га ла сы: маў-
ляў, коль кі мож на пі саць пра вай ну? Па ка-
лен ні, якія ўдзель ні ча лі ў ба ях, аль бо тыя, 
што пе ра жы лі жа хі вай ны, ужо ады хо дзяць. 
А пас ля ва ен ная мо ладзь — што яна ве дае пра 
вай ну, якую праў ду пра яе мо жа ска заць?

— Да вай раз ва жаць так. На ват сён ня, праз 
столь кі га доў пас ля за кан чэн ня вай ны, ні хто 
не мо жа ска заць, што пра вай ну мы ве да ем 
усё. Час ад кры вае но вае і но вае, ча го ра ней не 
ве да лі, а ка лі і ве да лі, дык не асмель ва лі ся ці 
не ме лі маг чы мас ці па каз ваць. Ні чо га дзіў на га 
ў гэ тым ня ма — праў да аб вай не шмат лі кая, 
шмат аб ліч ная. Дый, як вы яў ля ец ца, у кож на га 
свая, кож ны ж пе ра жыў сваю вай ну. Бо ва я ва-
ла з фа шыз мам не толь кі ар мія, ва я ваў увесь 
на род. І Пе ра мо га зда бы ва ла ся не толь кі на 
па лях біт ваў, але і ў глы бо кім ты ле, на за во дах 
і фаб ры ках, у кал га сах і саў га сах, муж чы на мі 
і жан чы на мі, да рос лы мі і дзець мі. Лі та ра ту-
ра ўжо мно гае пра вай ну ска за-
ла. Але не ўсё. І не заў сё ды так, 
як трэ ба бы ло б ска заць. Так што 
пе рад пісь мен ні ка мі — шы ро кае 
по ле дзей нас ці. Гэ та да пы тан ня 
«коль кі мож на пра яе пі саць?..»

Тэ ма вай ны — ад на з най га лоў-
ней шых тэм лі та ра ту ры. І ня ма, не 
мо жа быць больш су час най тэ мы, 
як гэ тая. Бо ка лі не ад ста ім мір, 
ка лі, не дай Бог, ус пых не но вая 
вай на — усе са мыя ак ту аль ныя, як 
не ка то рым зда ец ца, тэ мы і праб-
ле мы ста нуц ца не па трэб ны мі.

— Ба рыс Іва на віч, апош нім 
ча сам ты двой чы — на пле ну ме 
праў лен ня ў 1978 го дзе і на з'ез-
дзе Са ю за пісь мен ні каў у 1981 
го дзе — вы сту паў з дак ла да мі 
аб ста не лі та ра ту ры для дзя цей 
і мо ла дзі, у якіх ад зна чаў шэ раг 
сур' ёз ных праб лем і не да хо паў 
у гэ тай га лі не.

— На жаль, мно гія не да хо пы, 
пра якія не раз га ва ры ла ся на 
на шых пісь мен ніц кіх фо ру мах, па-
ра ней ша му ўлас ці выя дзі ця чай лі-
та ра ту ры. І спра ва не ў коль кас ці на пі са на га 
і вы да дзе на га, а ў якас ці. А яна не над та вы-
со кая, а ў не ка то рых вы пад ках і зу сім ніз кая. 
Яр кія ж, са ма быт ныя тво ры — з'я ва па куль 
што рэд кая. І гэ та па він на ўсіх нас тры во жыць. 
Каб нас чы та лі, каб на ша лі та ра ту ра маг ла 
кан ку ры ра ваць з су свет на вя до мы мі ўзо ра-
мі — трэ ба па ды маць яе ўзро вень, яе якасць. 
Для даў га веч нас ці і жы ву час ці тво раў ад ной 
толь кі праў ды не да стат ко ва. Трэ ба яшчэ, каб 
яны бы лі та ле на ві тыя, каб у іх быў за пас па-
чуц цяў і ду мак, якія б ад ноль ка ва хва ля ва лі не 
толь кі су час ні каў, але і тых, хто прый дзе нам 
на зме ну. Дык вось та кіх тво раў у мас тац кай 
про зе для дзя цей і юнац тва ма ла, не да ра-
валь на ма ла...

РА МАН ТЫ КА 
І ДРА МА ТЫЗМ 
АД РА ДЖЭН НЯ

— Ба рыс Іва на віч, ве даю, што пэў ны пе-
ры яд на шай лі та ра ту ры — 20-30-я га ды — 
ты да сле да ваў да во лі глы бо ка і сур' ёз на 
і ма еш сваю па зі цыю, сваю дум ку на конт 
тых пра цэ саў, якія та ды ад бы ва лі ся.

— Гэ ты час я б на зваў ра ман тыч на-дра ма-
тыч ным. Ра ман тыч ным, бо пас ля столь кіх га-
доў то па ла ні за цыі, то ру сі фі ка цыі ў бе ла ру саў 
па яві ла ся на рэш це на дзея на ад ра джэн не. У 
Мін ску ад кры лі ся Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэ атр, 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, Дзяр жаў нае 
вы да вец тва, Ін сты тут бе ла рус кай куль ту ры, 
Дзяр жаў ная пуб ліч ная біб лі я тэ ка, вы хо дзі лі 
ча со піс «По лы мя», га зе ты «Са вец кая Бе ла-
русь», «Звяз да»... Лік ві доў ва ла ся не пісь мен-
насць, пе ра во дзі лі ся на род ную мо ву спра-
ва вод ства і на ват ар мія — іш ла так зва ная 
«бе ла ру сі за цыя».

А з дру го га бо ку, гэ ты час быў на поў не-
ны вя лі кім унут ра ным дра ма тыз мам і, я б на-
ват ска заў, тра гіз мам. Як за зна чаў адзін са 
ста рэй шых бе ла рус кіх пісь мен ні каў Мак сім 
Лу жа нін у сва ёй аў та бія гра фіч най на тат цы, 
лі та ра ту ра ўва хо дзі ла ў па ру бур ных дыс пу таў, 
за цяж ных дыс ку сій, жорст кіх уза ем ных атак 
ад ной лі та ра тур най ар га ні за цыі на дру гую.

Асаб лі вай ва яў ні час цю вы зна ча ла ся су пол-
ка Бе лАПП, якая па пры кла дзе РАПП па дзя-
лі ла ўсіх бе ла рус кіх пісь мен ні каў на бур жу аз-
ных, ся лян скіх і пра ле тар скіх. І ў ад па вед нас ці 
з гэ тай гра да цы яй «ад пус ка лі ся» сла ва і ня-
сла ва. І не ме ла зна чэн ня, хто, што і як пі ша, 
важ на бы ло ад но — «свой» ён ці «чу жы»... 
Сва іх, вя до ма, без ме ры хва лі лі, а чу жых зні-
шча лі агла бель най кры ты кай.

А ўслед за кры ты кай іш лі і рэ прэ сіі. Бы лі 
зволь не ны з пра цы і арыш та ва ны бы лы ды рэк-
тар Ін сты ту та мас тацт ва знаў ства Ін бел куль та, 
на мес нік за гад чы ка Бел дзярж кі но Ды ла, ака-
дэ мі кі Лас тоў скі, Смо ліч, Не кра шэ віч, Лё сік, 
Пі чэ та, пра фе сар Эпі мах-Шы пі ла, пісь мен ні кі 
Га рэц кі, Гра мы ка, Ду боў ка, Пу шча, Жыл ка, 
Ба ба рэ ка, Чар ну шэ віч, Гур ло і мно гія, мно гія 
ін шыя.

Арыш та ва ныя аб ві на вач ва лі ся ў пры на леж-
нас ці да контр рэ ва лю цый най ар га ні за цыі. Ужо 
ўво сень 1930 го да на ста рон ках га зет па ча лі 
дру ка вац ца больш чым дзіў ныя ліс ты, у якіх 
іх аў та ры — са мыя аў та ры тэт ныя і вя до мыя 
ў Бе ла ру сі лю дзі — пры зна ва лі ся ў гра хах 
і па мыл ках, якіх не ме лі, пуб ліч на ка я лі ся ў 
тым, у чым не бы лі ві на ва тыя. Ха чу пры вес ці 
не ка то рыя ўрыў кі з гэ тых ліс тоў, ма ла вя до мыя 
на шым чы та чам, — каб яны ад чу лі ўвесь дра-
ма тызм мо ман ту.

Пер шы та кі ліст з'я віў ся за под пі сам Яку ба 
Ко ла са. «У шкод най контр рэ ва лю цый най ра-
бо це, — пі саў па эт, — по бач з ак тыў ней шы мі 
прад стаў ні ка мі на цы я нал-дэ ма кра тыз му, пры-
маў удзел і я, пад па ўшы пад уплыў на цы я нал-
дэ ма кра тыч ных ідэй і на стро яў... Ада рва ны ад 
жы вых кры ніц пра ле тар скіх мас, за мкнё ны ў 
цес ным кру зе на цы я нал-дэ ма кра тыч най ін тэ-
лі ген цыі і атру ча ны на цы я нал-дэ ма кра тыч ным 
дур ма нам, я па-пры мі рэнц ку і апарт уніс тыч на 
ад но сіў ся да ўсіх яго пра яў, ні ра зу не вы сту-
піў шы су праць іх ні ў дру ку, ні ў па рад ку пра-
ле тар скай са ма кры ты кі...»

Менш чым праз ме сяц та го ж го да га зе та 
«Звяз да» змяс ці ла на сва іх ста рон ках ліст 
за под пі сам на род на га паэ та Бе ла ру сі Ян кі 
Ку па лы. У ім бы лі тыя ж гор кія рад кі са ма бі ча-
ван ня: «...па чаў шы з 1908 го да, у ча сы са мае 
чор нае рэ ак цыі, пра ца ваць у «На шай ні ве», 
я пад паў пад уплыў на ша ніў ска га дроб на-
бур жу аз на га і ку лац ка га на цы я на ліс тыч на га 
ад ра джа ніз му, за ха піў ся ад ра джэнц кі мі ідэ-
я мі на цы я нал-дэ ма кра тыч най дзяр жаў нас ці і 
па чаў іх ад бі ваць у сва ёй да лей шай твор час-
ці, апя ва ю чы, як неш та цэ лае, па за кла са вае, 
бе ла рус кі «на род», ідэа лі зу ю чы ў не ка то рых 
сва іх тво рах гіс та рыч нае мі ну лае, зна чыц ца, 
фе а даль на-пан шчын нае Бе ла ру сі, за цям ня-
ю чы гэ тым са мым кля са вую сут насць са цы-
яль нае і на цы я наль нае ба раць бы за вы зва-
лен не...

Па ры ва ю чы сам ка тэ га рыч на і бес па ва рот-
на з бе ла рус кім на цы я нал-дэ ма кра тыз мам, 
як з ней кай хва раб лі вай здан ню, якая па ло-
ні ла мя не на пра ця гу доў гіх год май го свя до-
ма га жыц ця, я шчы ра жа даю, каб гэ ты мой 
гор кі во пыт па слу жыў на ву кай для той част кі 
бе ла рус кай ін тэ лі ген цыі, якая яшчэ не зу сім 
вы зва лі ла ся ад на цы я нал-дэ ма кра тыч на га 
ша лу пін ня, якая кан чат ко ва не прый шла да 
пе ра канан ня, што толь кі пра цу ю чы пад кі раў-
ніц твам Ка му ніс тыч нае пар тыі, гэ та га аван-
гар ду ра бо чае кля сы, толь кі ад да ючы свае 
сі лы на са цы я ліс тыч нае бу даў ніц тва, яна не 
бу дзе ад ме це на жыц цём, як агід ная па мят ка 
раб ска га мі ну ла га...»

— Ка лі мы ўжо за га ва ры лі пра лёс Ян кі 
Ку па лы, то ха цеў бы па чуць ад ця бе тваю 
вер сію яго за гад ка вай заў час най смер ці. 
Ты ў свой час пра вёў на гэ ты конт грун тоў-
нае пісь мен ніц кае рас сле да ван не...

— Сваю вер сію я ма гу вы клас ці вель мі ко-
рат ка: тое, што ад бы ло ся 29 чэр ве ня 1942 
го да ў ста ліч най гас ці ні цы «Маск ва», — ні я кае 
не ня шчас нае зда рэн не, а са мае са праўд нае 
за бой ства.

— Але ж мно гія сур' ёз ныя да след чы кі 
аспрэч ва юць та кую вер сію. І пры вод зяць, 
як быц цам, пе ра ка наў чыя ар гу мен ты.

— Хай са бе пры вод зяць, коль кі хо чуць. А 
я пе ра ка на ны: смерць Ку па лы — спра ва рук 
ад па вед на га ве дам ства.

— Твае контр ар гу мен ты?
— Ку па ла пры ехаў у Маск ву 18 чэр ве ня на 

Дру гі кан грэс Усе сла вян ска га ка мі тэ та, дзе 
па ві нен быў вы сту піць з пра мо вай. І пра вёў 
у ста лі цы прак тыч на дзе сяць дзён. Усе, хто 
ба чыў паэ та ў гэ тыя дні, хто з ім су стра каў ся, 
раз маў ляў, адзі на душ на свед чаць: па эт быў 
у доб рым на строі, вы гляд меў све жы, ба дзё-
ры. Ку па ла пры зна чаў спат кан ні, за пра шаў 
на свой бліз кі юбі лей, ма рыў, як бу дзе жыць і 
пра ца ваць пас ля пе ра мо гі, ка лі вер нец ца на 
род ную зям лю... Ды і на вош та ехаць у Маск ву, 
каб здзейс ніць са ма губ ства, ка лі мож на бы ло 
зра біць гэ та ў лю бы час і ў лю бым мес цы? Не! 
Не ба чу тут ні я кай ло гі кі.

На сця рож вае і са ма та ям ні ца ва кол гэ-
тай смер ці — столь кі га доў мі ну ла, а ні хто 
афі цый на ў дру ку ні я ка га па ве дам лен ня пра 
гэ тую смерць не зра біў. Тут ад но з двух: 
аль бо ў гэ тай тра ге дыі не ўсё яс на, аль бо 
на столь кі яс на, што той-сёй не асмель ва-
ец ца пра гэ та па ве дам ляць. Ва ўся кім вы-
пад ку, спро ба му зея Ян кі Ку па лы зай мець 
ма тэ ры я лы ка мі сіі, якая зай ма ла ся вы свят-
лен нем смер ці паэ та, ні да чо га не пры вя ла 
— ма тэ ры я лы не толь кі не бы лі пры сла ны 
ў му зей, але на ват ні ко му з су пра цоў ні каў 
му зея не па ка за ны.

ША НА ВАЦЬ 
І ЎЗБА ГА ЧАЦЬ

— Ты да во лі час та вы сту па еш у дру ку 
з вост ры мі пуб лі цыс тыч ны мі ар ты ку ла мі, 
у якіх уз ні ма еш важ ныя, на дзён ныя праб-
ле мы. Што най больш ця бе хва люе, тры во-
жыць сён ня?

— Як пісь мен ні ка і як ча ла ве ка, які на ра-
дзіў ся і вы рас у са мым пры го жым кут ку Бе-
ла ру сі, Па лес сі, мя не даў но хва люе праб ле ма 
эка ло гіі. А дак лад ней, тое, як ідзе ме лі я ра цыя 
на Па лес сі. За мест та го, каб па ды хо дзіць да 
гэ тай спра вы ра зум на, па-гас па дар ску, за-
бяс печ ваць на асу ша ных зем лях двух ба ко вае 
рэ гу ля ван не ва ды, го ра-ме лі я ра та ры спрам-

ля юць, ні шчаць на шы цу доў ныя, спрад веч-
на-шчод рыя рэ кі і рэ чач кі, ка па юць глы боз-
ныя, пра мыя, як стрэ лы, ка на лы, пас ля якіх 
не за ста ец ца ні кроп лі віль га ці не толь кі на 
тар фя ні ках, але і на пры лег лых мі не раль ных 
гле бах. І ў вы ні ку та ко га ня дбай ства, а я на ват 
ска заў бы, вар вар ства, вя лі кія тэ ры то рыі зям лі 
пе ра тва ра юц ца ў пус ты ню.

Не менш вост рая, на маю дум ку, і праб-
ле ма спад чы ны — стаў лен не да тых вя лі кіх 
ду хоў ных скар баў, што па кі ну лі нам на шы 
па пя рэд ні кі. Я, вя до ма, тур бу ю ся най перш 
пра спад чы ну куль тур ную, лі та ра тур ную. А 
яна ў нас не та кая і ма лая, як не ка то рым 
уяў ля ец ца. Ва ўся кім вы пад ку, вы ву чаць, 
вы да ваць, пе ра вы да ваць, пра па ган да ваць 
нам ёсць што. Пра гэ та га во рыц ца не адзін 
год, ад нак... Дзі ва дзіў нае, дый толь кі — але 
і сён ня яшчэ да во дзіц ца да каз ваць, як не аб-
ход на ве даць кож на му свае ка ра ні, вы то кі, 
як не аб ход на мець на ро ду сваю гіс та рыч ную 
па мяць.

Апош нім ча сам сі ту а цыя, зда ец ца, па ча ла 
па ляп шац ца да леп ша га. Вы да дзе ны тво ры 
Яд ві гі на Ш., Ка ру ся Ка ган ца, Сяр гея Па лу я на, 
Мак сі ма Га рэц ка га, Язэ па Ды лы, Ян кі Нё ман-
ска га, Ула дзі мі ра Жыл кі і ін шых не за слу жа на 
рэ прэ са ва ных пісь мен ні каў. Вы хо дзяць шмат-
том ныя вы дан ні — «Збор пом ні каў гіс то рыі і 
куль ту ры Бе ла ру сі», «Эн цык ла пе дыя лі та ра ту-
ры і мас тац тва»... Але мно гае, што вар та бы ло 

б, што та го за слу гоў вае, яшчэ не 
са бра на, не вы да дзе на.

На ды шоў час на пі саць і вы-
даць но вую гіс то рыю бе ла рус-
кай лі та ра ту ры, бо ў тых, што 
да сюль вы хо дзі лі, за над та шмат 
про пус каў, за моўч ва юц ца ім ёны, 
тво ры і фак ты, без якіх лі та ра-
ту ра на ша ўяў ля ец ца ня поў най, 
збед не най і да лё кай ад та го, што 
бы ло на са мой спра ве. Прос та 
не да ра валь на, якія мы не па ва-
рот лі выя, як ма ла ро бім па вяр-
тан ні на шай та кой каш тоў най 
і ба га тай спад чы ны. Ох, як ся-
му-та му яшчэ і сён ня хо чац ца, 
каб у бе ла ру саў не бы ло сва ёй 
гіс то рыі, свай го мі ну ла га, а зна-
чыць, і ні я кіх свя тынь. І дзе ля гэ-
та га шу ка ец ца лю бая пры чы на, 
каб па рваць су вязь су час на га з 
мі ну лым, па зба віць на род сва іх 
ка ра нёў. А без мі ну ла га хі ба ж 
мож на па-са праўд на му аца ніць 
су час нае? Як тут не пры га даць 

сло вы Абу та лі ба, гор ска га муд ра-
ца, якія пры во дзіць у сва ёй кні зе 

«Мой Да ге стан» Рас ул Гам за таў: «Ка лі ты 
стрэ ліш у мі ну лае з піс та ле та, бу ду чы ня 
стрэ ліць у ця бе з гар ма ты».

— Ве даю, што ў свой час ты пры маў 
ак тыў ны ўдзел у рас пра цоў цы За ко на аб 
мо вах. Ска жы, ка лі лас ка, чым бы ло вы-
клі ка на пры няц це гэ та га за ко на?

— Вы клі ка на ад ным — кло па там аб за-
ха ван ні і раз віц ці род най мо вы. Але, перш 
чым га ва рыць аб праб ле мах сён няш ніх, ха-
чу зра біць не вя лі кі эк скурс у мі ну лае. Як 
вя до ма, на ша мо ва мае да во лі ба га тую гіс-

то рыю. Вы то кі яе па чы на юц ца амаль пяць 
ста год дзяў та му, яшчэ ў Вя лі кім Княст ве 
Лі тоў скім. Ва ўся кім ра зе, Ста тут ВКЛ быў 
на пі са ны ме на ві та на ста ра жыт на бе ла рус-
кай мо ве. Дзя ку ю чы Ста ту ту, бе ла рус кая 
мо ва бы та ва ла ў су дзе дый у спра ва вод стве 
до сыць доў га, аж па куль у 1697 го дзе не 
бы ла ска са ва на спе цы яль най па ста но вай 
поль ска га сей ма.

Бед ная бе ла рус кая мо ва — хто толь кі з 
яе ні здзе ка ваў ся. За га ды свай го іс на ван ня 
яна пе ра жы ла не каль кі дра ма тыч ных эта паў. 
На жаль, і сён няш ні стан яе не зайз дрос ны. 
Асаб лі ва тры во жыць у апош ні час мо ва ў на-
шых тэ ат рах. Зда ва ла ся б, дзе яшчэ, як ні ў 
тэ ат ры, па ві нен па каз вац ца прык лад са праўд-
най дбай нас ці, чыс ці ні ўжы ван ня і вы маў лен ня 
род на га сло ва. Ад нак на спра ве ўсё не так. 
Пры чым псу юць мо ву ад ноль ка ва і дра ма тур гі, 
і ак цё ры. Дра ма тур гі — бо хо чуць да маг чы ся 
най боль ша га сцэ ніч на га эфек ту, але, як вы яў-
ля ец ца, не ўсе доб ра ве да юць мо ву. Ак цё ры 
ж — бо не ма юць жы вой раз моў най прак ты кі, 
бе ла рус кая мо ва для боль шас ці з іх — гэ та 
мо ва не жыц ця, а толь кі пра цы. Та му не дзіў на, 
што ў не ка то рых та кое вы маў лен не, што хоць 
ву шы за ты кай.

Да лё кая ад дас ка на лас ці, пра бач за пра-
ма ту, і мо ва срод каў ма са вай ін фар ма цыі. 
Яна збед не ная, спро шча ная да пры мі ты ву, 
за сме ча на роз ны мі кан цы ля рыз ма мі, штам па-
мі. Гэ та свед чыць пра ніз кую моў ную куль ту ру 
на шай жур на ліс ты кі, пра тое, што мо ве не на-
да ец ца на леж ная ўва га ні пад час пад рых тоў кі 
жур на ліс таў, ні по тым, у час іх пра цы...

— А мо жа, праб ле ма па чы на ец ца яшчэ 
ра ней?

— Вя до ма! Вый сце, ра шэн не праб ле мы 
мне ба чыц ца ў тым, каб школь ні кі ад ноль ка-
ва доб ра ве да лі і рус кую, і бе ла рус кую мо вы, 
а яшчэ лепш — і ад ну за меж ную. Ве дан не 
моў дае ча ла ве ку маг чы масць за свой ваць 
куль ту ру ін шых на ро даў, па шы рае яго свет, 
ме жы зно сін, пра цы, жыц ця... Вя до ма, усё 
гэ та трэ ба ра біць спа кой на і муд ра, без ша-
ра хан няў.

Мо ва ж кож на га на ро да — гэ та не толь кі 
на цы я наль нае ба гац це, яна — каш тоў насць 
агуль на ча ла ве чая, якая па тра буе ахо вы і аба-
ро ны дзяр жа вы.

Гу тар ку вёў 
Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.

Ба рыс СА ЧАН КА:

«ПІСЬ МЕН НІК — ГЭ ТА ТВО РЫ. 
ЁСЦЬ ЯНЫ — ЁСЦЬ І ПІСЬ МЕН НІК»
З 

пісь мен ні кам Ба ры сам Са чан кам я па зна ё-
міў ся спа чат ку за воч на. Пра цу ю чы ў «Звяз-
дзе», у ад дзе ле лі та ра ту ры і мас тац тва, не 
раз чуў ад за гад чы ка гэ та га ад дзе ла Але ся 
Тра я ноў ска га проз ві шча Са чан кі: то яны не-

ку ды ра зам ез дзі лі, то адзін у ад на го гас ця ва лі, то 
га ва ры лі па тэ ле фо не... Але ча мусь ці Ба рыс Іва на віч 
ні ра зу не зай шоў у рэ дак цыю, каб я мог на рэш це яго 
па ба чыць.

А не ўза ба ве я пе рай шоў на пра цу ў ЦК КПБ, у сек тар 
мас тац кай лі та ра ту ры. І зда рыў ся не вя ліч кі цуд: ад ным 
з пер шых, хто па зва ніў і па він ша ваў мя не з но вай па-
са дай, быў... Ба рыс Са чан ка! Не ўза ба ве пас ля гэ та га 
ад бы ла ся і на ша пер шая су стрэ ча, зна ём ства і не пра-
цяг лая, тро хі рас кі да ная раз мо ва.

Ад су стрэ чы той за ста ло ся ў мя не цёп лае, шчы рае 
па чуц цё. Асаб лі ва кра ну ла тое, што Ба рыс Іва на віч, 
раз ва жа ю чы пра твор часць ма ла дых, уз га даў і не ка-
то рыя мае пуб лі ка цыі, што пра міль гну лі ў «Звяз дзе», у 
«По лы мі». І, мо жа, не столь кі кра ну ла, як ура зі ла: аказ ва ец ца, пісь мен нік зна хо дзіць 
час, каб уваж лі ва са чыць за ўсім, што ад бы ва ец ца ў лі та ра ту ры, у жур на ліс ты цы.

Уво гу ле, мне зда ец ца, Ба рыс Са чан ка да лё ка не поў нас цю рэа лі за ваў свой не абы-які 
та лент ар га ні за та ра, та лент кі раў ні ка. Ка лі спра вяд лі васць на рэш це ні бы та пе ра маг ла 
і яго пры зна чы лі га лоў ным рэ дак та рам вы да вец тва «Бе ла рус кая эн цык ла пе дыя», з 
якім эн ту зі яз мам узяў ся ён за но вую, скла да ную, але та кую бліз кую, да ра гую для яго 
спра ву! Коль кі ці ка вых, перс пек тыў ных пла наў вы нош ваў у тыя ме ся цы!

Ба рыс Іва на віч прый шоў на сваю тур бот ную па са ду ў пе ра бу до вач ны час, не вель мі 
спры яль ны для эн цык ла пе дыч ных вы дан няў. І ўсё ж ён шчы ра і з ра шу час цю ўзяў ся 
за ства рэн не сва ёй — ме на ві та сва ёй! — уні вер саль най, 18-том най эн цык ла пе дыі. Бы лі 
створа ны слоў ні кі па ўсіх га лі нах ве даў, пад рых та ва ны пер шыя та мы... Ад нак здзейс-
ніць сваю за ду му да кан ца яму, на вя лі кі жаль, не ўда ло ся — вы дан не «Бел ЭН» бы ло 
за вер ша на пас ля яго смер ці.

І ўсё ж, ад да ючы на леж нае ар га ні за тар ска му та лен ту, шмат лі кім гра мад скім кло-
па там, хо чац ца за зна чыць, што не гэ та бы ло для яго га лоў ным у жыц ці. Сам Ба рыс 
Са чан ка не ад на ра зо ва ка заў: «Пісь мен нік — гэ та тво ры. Ёсць яны — ёсць пісь мен нік. 
Ня ма тво раў — ня ма пісь мен ні ка».

Ба ры су Са чан ку мож на не са ро мец ца зроб ле на га. За ня поў ныя ча ты ры дзе ся ці-
год дзі твор чай дзей нас ці ім вы да дзе на амаль ча ты ры дзя сят кі кніг. На пі са ны сот ні 
апа вя дан няў, адзі нац цаць апо вес цяў, тры ра ма ны.

У ма ім ар хі ве за ха ва лі ся за пі сы гу та рак, якія мы вя лі з Ба ры сам Іва на ві чам на пра ця-
гу мно гіх га доў. І хоць з та го ча су, як той ка заў, сплы ло шмат ва ды, дум кі пісь мен ні ка 
не стра ці лі сва ёй ці ка вас ці і ак ту аль нас ці.

«Лі та ра ту ра мо жа быць 
па трэб най на ро ду, стаць яго 
сум лен нем толь кі та ды, ка лі 
яна не бу дзе ба яц ца га ва рыць 
праў ду, якой бы гор кай яна ні 
бы ла».

«Дзі ва дзіў нае, дый толь кі — 
але і сён ня яшчэ да во дзіц ца 
да каз ваць, як не аб ход на ве даць 
кож на му свае ка ра ні, вы то кі, 
як не аб ход на мець на ро ду сваю 
гіс та рыч ную па мяць».

Толь кі ў насТоль кі ў нас  ��

«ПРЫ ВІ ТАН НЕ» 
з 41-га...

Ар хіў Ві цеб ска га аб лас но га 
края знаў ча га му зея па поў ні лі 
ўні каль ныя здым кі Ві цеб ска, 
зроб ле ныя фа шыс та мі з 
са ма лё таў у 1941 го дзе. Ці ка ва, 
што за пла ці ла за фо та жы хар ка 
Гер ма ніі.

Ня мец кія ва ен ныя ад ны мі з 
пер шых усвя до мі лі вя лі кае зна чэн не 
па вет ра най раз вед кі, у тым лі ку і 
аэ ра фо та зды мак. Пер шыя фо та та кім 
чы нам бы лі зроб ле ны яшчэ пад час 
Пер шай су свет най вай ны. І кож ны з 
гэ тых здым каў уяў ляе вя лі кі ін та рэс для 
гіс то ры каў, края знаў цаў, ар хі тэк та раў... 
Бо дзя ку ю чы фо та мож на да ве дац ца 
аб тым, што ўяў ля лі са бой та га час ныя 
ву лі цы і квар та лы. Зра зу ме ла, 
вель мі ак тыў на нем цы ра бі лі здым кі 
тэ ры то рый пра ціў ні ка на пя рэ дад ні і 
пад час Дру гой су свет най.

— На ін тэр нэт-аў кцы ё нах апош нім 
ча сам мож на знай сці ня ма ла 
фо та здым каў пе ры я ду Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, якія пра да юц ца, 
a по тым зні ка юць у пры ват ных 
збо рах. Вя лі кі ін та рэс да ары гі на лаў 
фо та па цвяр джа ец ца тым, што іх 
пер ша па чат ко вая ца на па вя ліч ва ец ца 
пад час тар гоў у дзя сят кі, а бы вае, і ў 
сот ні ра зоў. Та му для на ша га му зея 
бы ло прын цы по ва важ на атры маць 
се рыю з ся мі здым каў Ві цеб ска, 
зроб ле ных нем ца мі з са ма лё та 24 
лі пе ня 1941 го да. Да па маг ла на быць 
ра ры тэт Ма ры на Сай лер, ура джэн ка 
Ві цеб ска, якая, да рэ чы, ця пер жы ве ў 
Гер ма ніі. Здым кі да зво лі лі ўба чыць не 
толь кі знач ную част ку го ра да ў пер шыя 
дні аку па цыі, але і тое, дзе зна хо дзі лі ся 
і на ват як вы гля да лі мно гія — паз ней 
стра ча ныя — бу дын кі хра маў, сі на гог, 
цыр ка, тэ ат ра і ін шыя, — рас каз вае 
Ва ле рый ШЫ ША НАЎ, на мес нік 
ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 
Ві цеб ска га аб лас но га края знаў ча га 
му зея.

Па ці ка віў ся на конт кош ту здым каў 
і па на ра мы, зроб ле най з іх, і мне 
рас кры лі «ка мер цый ную тай ну». 
Зям ляч ка, якая пе рад ала іх у дар, 
за пла ці ла больш за 100 еў ра. Гэ та 
па раў наль на не вы со кая ца на за 
ўні каль ныя ма тэ ры я лы, якія сме ла 
мож на на зваць не ацэн ны мі.

Па вод ле слоў Ва ле рыя Шы ша на ва, 
у 1939 го дзе ў скла дзе ня мец ка га 
па вет ра на га фло ту люфт ва фе бы ла 
ство ра на спе цы яль ная гру па, якая 
ра бі ла фо та важ ных стра тэ гіч ных 
аб' ек таў, пра мыс ло вых цэнт раў, 
ва ен на-мар скіх баз і ра ё наў 
наф та зда бы чы. Та кім жа чы нам 
пра во дзі лі ся здым кі ва ен ных да рог, якія 
ме лі важ нае зна чэн не.

Са ма лё ты, якія зай ма лі ся 
аэ ра фо та здым ка мі, пе рад вай ной 
ля та лі над Маск вой, Па вол жам, Ба ку, 
Тбі лі сі, ін шы мі са вец кі мі рэ гі ё на мі, 
на ват над Іра кам і Іра нам. Мно гія 
здым кі пас ля вай ны апы ну лі ся ў 
фон дах На цы я наль на га ўпраў лен ня 
ар хі ваў і да ку мен та цыі пры ўра дзе 
ЗША, і не ка то рыя з іх сён ня да ступ ныя 
ў ін тэр нэ це.

— Што да ты чыц ца Ві цеб ска, іх 
мож на пе ра лі чыць на паль цах. Ці ка ва, 
што на асно ве фо та быў зроб ле ны 
пад ра бяз ны план го ра да, вы да дзе ны 
ў Гер ма ніі ў лю тым 1944 го да, — 
пра цяг вае Ва ле рый Шы ша наў.

Ва ле рый Аляк се е віч па ка заў гэ тыя 
фо та здым кі.

На ад ным — квар та лы, дзе ся род 
ін шых зна хо дзіц ца і зна ка мі ты дом 
Ша га ла. На дру гім — ра ён ка ля 
ра ту шы. Апош няя амаль што не бы ла 
раз бу ра на пад час вай ны, у ад роз нен не 
ад бу дын каў па ла ца гу бер на та ра (на 
Ус пен скай гор цы. — Аўт.) і га рад ско га 
тэ ат ра (за ха ваў ся да на шых дзён. — 
Аўт.). А вось — так са ма не іс ну ю чыя 
сён ня цэрк вы: лю тэ ран ская, а так са ма 
Мі ка ла еў скі са бор, ка лісь ці са мы вя лі кі 
ў го ра дзе.

На не ка то рых здым ках ві даць 
на ват фа са ды бу дын каў, не ка жу чы 
ўжо пра га рад скую пла ні роў ку. А 
вось — бу ды нак га рад ско га цыр ка, 
вель мі па доб ны на та лер ку. Ён 
ка лісь ці зна хо дзіў ся на ця пе раш няй 
ву лі цы Ле ні на (сён ня тут рэ ста ран 
«Паў ноч ная ста лі ца». — Аўт.). Яшчэ на 
ад ным фо та — ра ён су час най пло шчы 
Пе ра мо гі. У свой час тут бы ло вель мі 
шмат бу дын каў. Пад час вай ны цэ лыя 
квар та лы бы лі зні шча ны пе ра важ на ў 
вы ні ку па жа раў. Бо на ват у цаг ля ных 
да мах да рэ ва лю цый най па бу до вы бы лі 
драў ля ныя пе ра крыц ці.

Не ка то рыя з тых, хто хо ча 
«пе ра пі саць гіс то рыю», сцвяр джа юць, 
што го рад раз бу ры лі на шы вой скі 
пад час вы зва лен ня. Фо та здым кі 
свед чаць, што Ві цебск быў вель мі 
знач на раз бу ра ны ўжо ў лі пе ні 
1941-га.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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