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— Час ця ком ка жуць, што пiсь-

мен нi каў вар та лю бiць на ад лег-

лас цi. Што вы ве да лi пра Ула дзi-

мi ра Ка рат ке вi ча да аса бiс та га 

зна ём ства з iм? На коль кi су па лi 

ўяў лен нi з рэ аль нас цю?

— Ад лег ласць ра туе ад лiш ня-

га, а ў лiш нiм шмат не па трэб на га, 

а то i не бяс печ на га. Му шу ска заць, 

што не толь кi пiсь мен нi каў вар та 

лю бiць на ад лег лас цi. На огул, пра 

ча ла ве ка ве даць шмат — не заў-

сё ды доб ра. Ад нак жа мы iмк нём ся 

да праз мер нас цi i праз гэ та за гру-

вашч ва ем сваю ду шу. Ча сам мне 

зда ец ца, што аб ме жа ван не i з'яў-

ля ец ца мэ тай жыц ця. У 1989 го дзе 

я тра пiў у Грэ цыю. На шы лю дзi, сцiс-

ну тыя сцiп лым са вец кiм по бы там, у 

ба га тых Афi нах кi да лi ся на ўсё — на 

кас цю мы, на фут ры, на абу так, на 

ра дыё апа ра ту ру. Зна ё мы грэк, ас-

ке тыч на га вы гля ду фi ло саф, здзiў-

ляў ся: «На вош та вам гэ та ўсё?! 

Ёсць на пля чах ка шу ля i до сыць!» 

Гэ ты пры го жы грэк быў па доб ны на 

Ула дзi мi ра Ка рат ке вi ча...

Што я ве даў пра Ка рат ке вi ча да 

аса бiс та га зна ём ства?

Чы таў яго ныя тво ры. Перш за 

ўсё на рыс «Зва ны ў пра дон нях 

азёр», на дру ка ва ны ў ча со пi се 

«Ма ла досць» з цу доў ны мi здым ка-

мi Ва лян цi на Жда но вi ча. У гэ тым 

на ры се Ка рат ке вiч вель мi доб ра 

на пi саў пра мой Да выд-Га ра док, 

пра маю ра ку Га рынь, пра Зам ка-

вую га ру з яе «кар каз лом ны мi схi-

ла мi». Тро хi паз ней я ўба чыў кнi гу 

«Во ка тай фу на», яе са школь най 

бiб лi я тэ кi пры нес ла мая цёт ка Та-

ся. А ў шко ле на стаў нi ца бе ла рус-

кай лi та ра ту ры На дзея Дзмiт ры еў-

на Ва сiль е ва нам, дзе цям, ад кры-

ла блiс ку чы верш «За яц ва рыць 

пi ва». Спа да ры ня На дзея  рас ка-

за ла мне пра ра ман «Ка ла сы пад 

сяр пом тва iм» i, да рэ чы, да ла гэ ты 

твор пра чы таць. А та ды ў ча со пi-

се «Нё ман» уба чыў я i апо весць 

«Дзi кае па ля ван не ка ра ля Ста ха», 

якую на рус кую мо ву пе ра кла ла 

Ва лян цi на Шчад ры на.

Ка лi я ву чыў ся ў Лi та ра тур ным 

iн сты ту це i час та бы ваў у гас цях 

у пiсь мен нi цы Лi дзii Абу ха вай, то 

мы га ва ры лi най больш пра Ка рат-

ке вi ча. Абу ха ва на зы ва ла аў та ра 

«Ка ла соў» най леп шым бе ла рус кiм 

пра за iкам.

А ка лi я ўвай шоў у сям'ю Ва-

лян цi ны Шчад ры ной, стаў шы му-

жам яе ма лод шай дач кi Воль гi, 

то гэ тая вя лi кая тэ ма «Жыц цё i 

твор часць Ула дзi мi ра Ка рат ке вi-

ча» ўз ба га цi ла ся са мы мi цi ка вы-

мi пад ра бяз нас ця мi. Ва лян цi на 

Шчад ры на ўвесь час шка да ва ла, 

што ў ду шы вы дат на га твор цы 

эмо цыi i па чуц цi заў сё ды пе ра ва-

жа лi над спа ко ем. Ёй па-жа но ча-

му ха це ла ся, каб жыц цё на ша га 

дзi вос на га пiсь мен нi ка бы ло кры-

ху спа кай ней шае.

А мае ўяў лен нi пра Ка рат ке вi ча 

i не ду ма лi су па даць з рэ аль ным 

воб лi кам твор цы. I па сён няш нi 

дзень не су па да юць.

— Ка жуць, што Ула дзi мiр Ка-

рат ке вiч не лю бiў, ка лi яго на зы-

ва лi ра ман ты кам.

— Не ка лi ў мя не, сту дэн та, вы-

клад чык на эк за ме не спы таў ся: 

«Што та кое ра ман тызм?» Амаль 

не ду ма ю чы ад ка заў: «Гэ та iмк нен-

не жыць ра дас на!» Я толь кi што 

вяр нуў ся з ар мii, та му па-iн ша му, 

на пэў на, i ад ка заць не мог. Вы-

клад чык, па мя таю, доў га смя яў ся 

з май го ад ка зу. Ця пер я ча мусь-

цi ўпэў не ны — та кая сту дэнц кая 

трак тоў ка Ка рат ке вi чу спа да ба ла-

ся б. На зы ваць жа твор цу (яр ка га 

мас та ка!) толь кi ра ман ты кам, цi 

толь кi бы та а пi саль нi кам, цi толь кi 

са ты ры кам, цi, ска жам, ней кiм лi-

ры кам — зна чыць, свя до ма здраб-

няць фi ла соф скi маш таб гэ та га 

твор цы. Мяр кую, ад сюль i не лю боў 

Ка рат ке вi ча да та кiх кла сi фi ка цый. 

Ка лi мас так са праўд ны, то ў яго-

ным та лен це ад на ча со ва ёсць 

усё — i ра ман тызм, i рэа лiзм, i экс-

прэ сiя, i ўстой лi вая ве лiч. Кiм быў 

Ка рат ке вiч? Ад на ча со ва бе ла рус-

кiм ду хам i бе ла рус кай сут нас цю!

— Як Ва лян цi на Шчад ры на 

па ча ла пе ра кла даць тво ры Ула-

дзi мi ра Ка рат ке вi ча? I як пiсь ме-

нiк ста вiў ся да пра цэ су пе ра кла-

ду — цi моц на ўмеш ваў ся?

— Зда ец ца, па спры яў шчас лi вы 

вы па дак. Ка рат ке вiч зна хо дзiў ся 

са сва ёй жон кай Ва лян цi най Бра-

нi сла ваў най у Как тэ бе лi, у той жа 

крым скi дом твор час цi з Маск вы 

пры еха ла i Ва лян цi на Шчад ры на. 

Яна та ды пра ца ва ла ў Са ю зе пiсь-

мен нi каў СССР кан суль тан там па 

бе ла рус кай лi та ра ту ры. Ад бы ло ся 

зна ём ства, вян цом яко га ста ла не-

ча ка ная пра па но ва са ра ка га до ва-

га пiсь мен нi ка: «Вы бу дзе це пе ра-

кла даць мой ра ман «Ка ла сы пад 

сяр пом тва iм»!» Пра па но ва пра-

гу ча ла як па тра ба ван не! Сло вам, 

усё ад бы ло ся ў сты лi ра шу ча га, 

ча сам i на огул бес кам пра мiс на га 

Ка рат ке вi ча. Над аб' ём ным ру ка пi-

сам Шчад ры на пра ца ва ла не каль-

кi га доў. Ра бо та бы ла i скла да ная, 

i над звы чай плён ная. I са праў ды, 

Ка рат ке вiч ад стой ваў свае рэд кiя 

слоў цы i воб ра зы, са ка вi тыя дэ та-

лi, зма гаў ся за тое, каб у рус кiм 

ва ры ян це ра ма на чы тач, да лё кi ад 

бе ла ру шчы ны, ад чу ваў глы бiн ную 

псi ха ло гiю бе ла рус кай куль ту ры. 

У сва iх лiс тах пра сiў пе ра клад чы-

цу, каб яна лек сiч на за ха ва ла тое 

ня ўлоў на-дак лад нае, што ўлас цi ва 

ха рак та рам на шых ся лян, мя шчан, 

шлях ты — на рэш це, на шых арыс-

та кра таў. Пе ра клад чыц кая ра бо та 

Ва лян цi ны Шчад ры ной яму спа да-

ба ла ся.

— Знай шла цi ка вую цы та ту — 

лiст Ка рат ке вi ча да Ва лян цi ны 

Шчад ры ной ад 20 сту дзе ня 1972 г.: 

«Среди моих дру зей ксен дзы из 

Вишнева и Пинска, рыбаки из 

Кок те бе ля, зме е лов из Моск вы, 

соз да тель но вой философской 

системы — мужик из-под Люб-

чи, да ма ло ли ещё кто. И что бы 

я стал тратить до ро гое вре мя не 

на них, из друж бы с которыми 

я не извлекаю никакой вы го-

ды, кро ме друж бы и жизни, а 

на определение «кто есть кто», 

«кто с кем», «кто за ко го», на ко-

нец «кто ко го» — я прок лял бы 

са мо го се бя!» Як бы вы гэ та пра-

ка мен та ва лi? Да рэ чы, цi маг чы-

мае шчы рае сяб роў ства па мiж 

пiсь мен нi ка мi, твор чы мi асо ба-

мi, якiм ёсць што дзя лiць?

— Вы пад ко ва цi не вы пад ко ва, 

але гэ ты мi сло ва мi Ка рат ке вiч 

ства рыў свой вель мi дак лад ны 

аў та парт рэт. Ён лю бiў лю дзей ад-

мет ных i ад кры тых, бо сам быў i 

да стат ко ва ад мет ны, i да стат ко-

ва ад кры ты. Ён iмк нуў ся да та кiх 

лю дзей, яму бы ло з iмi цi ка ва. Ён 

ве рыў у моц ны iн тэ лi гент ны ха-

рак тар. Ён ха цеў, каб ча ла ве чыя 

ду шы не гну лi ся, та му i ца нiў ксян-

дзоў i ства раль нi каў но вых фi ла-

соф скiх сiс тэм — за ўва жу, та кiя 

лю дзi ў Са вец кiм Са ю зе бы лi на 

па да зрэн нi!

Зраб лю ак цэнт i на тым, што 

ва ўмо вах СССР Ка рат ке вiч ца нiў 

ме на вi та ры ба коў i зме я ло ваў, а 

не ка бi нет ных парт ор гаў!

Гэ та вель мi яск ра вы штрых, 

якi вы дат на ха рак та ры зуе на ша-

га твор цу!

Вя до ма, Ка рат ке вiч не ўла зiў у 

свар кi, па збя гаў iх, ад чу ваў, што 

iн шыя яму вель мi зайз дрос цяць; 

ён не ад штур хоў ваў, ад штур хоў-

ва лi яго, та му зу сiм не вы пад ко ва, 

што пры жыц цi ён так i не атры маў 

Дзяр жаў ную прэ мiю — лаў рэ а та-

мi ж Дзяр жаў най прэ мii ста лi тыя, 

якiя паз ней у ме му а рах i дзён нi ках 

на зва лi ся бе «сяб ра мi» Ула дзi мi ра 

Ка рат ке вi ча.

«Сяб ры» Ка рат ке вi ча лю бi лi 

пры кiд вац ца бед ны мi, — Ка рат-

ке вiч нi ко лi не пры кiд ваў ся...

А што да сяб роў ства па мiж 

пiсь мен нi ка мi, то нi я ка га шчы ра га 

сяб роў ства быць не мо жа. Лю дзей 

звы чай на аб' яд ноў вае ча со вая 

ўза ем ная вы га да — ма тэ ры яль ная 

цi ма раль ная. Сяб ру юць звы чай на 

з ты мi, хто ця бе хва лiць.

— Ула дзi мiр Ка рат ке вiч меў 

улю бё ны ты паж жан чы ны... На-

ват два ты па жы, два ба кi ад ной 

ге ра i нi, якiя iс ну юць па ра лель-

на: Ге ле на Ма еў ская i Май ка 

Раў бiч з «Ка ла соў», Iры на Го ра-

ва i яе сяст ра-мас тач ка Ган на з 

«Нель га за быць», Анэя i Ма ры на 

Кры вiц з ра ма на «Хрыс тос пры-

зям лiў ся ў Га род нi»... Ка ха ная — 

i тая, што ка хае, жорст кая — 

i ад да ная... Дзе ля ад ной ге рой 

гi не, дру гая ах вя руе ўсiм дзе ля 

яго; ад на яго му чыць — дру гую 

му чыць ён сам.

— Ка лi га ва рыць пра «два ты-

па жы» (а яны, да рэ чы, мо гуць iс на-

ваць ра зам, у ад ным ха рак та ры!), 

то, маг чы ма, ад каз трэ ба па шу-

каць у паэ ме Ян кi Ку па лы «Ма гi ла 

льва». Ад ной чы з вус наў Ка рат ке-

вi ча я па чуў ча ты ры рад кi з гэ та га 

ге нi яль на га тво ра:

На бе ла рус кую дзяў чы ну,

Ка лi тут праў ду ёй ад даць,

Нi хто йшчэ ка ме нем не кi нуў

I не па ва жыц ца кi даць...

Дык хто ж яна, гэ та iдэа льная 

бе ла рус кая дзяў чы на?!

Здрад лi вая На таль ка!

Тая На таль ка, якая па кi ну-

ла свай го да вер лi ва га Ма шэ ку i 

«...са ма к бя дзе пай шла сва ёй...»

Ка рат ке вiч ве даў пра жа но чы 

ха рак тар усё, але ён уз вы шаў жан-

чы ну, бо быў са праўд ны муж чы на, 

i та му зу сiм не вы пад ко ва тое, што 

з яго ных вус наў я не па чуў, ска-

жам, на ступ ныя рад кi:

За бы ла ўсе Ма шэ кi лас кi,

Ка хан не шчы рае яго, —

Пад ча рам во ра га вай каз кi

Зрак ла ся мi ла га свай го...

Гэ тыя Ку па ла вы рад кi нi бы та раз-

венч ва юць жан чы ну, што не зу сiм 

ад па вя да ла эты цы Ка рат ке вi ча — 

сло вам, ён цы та ваў Ян ку Ку па лу 

па-свой му i, вя до ма ж, меў ра цыю...

— А мо жа це аб ма ля ваць ваш 

улю бё ны ты паж ге ра i нi?

— Мая лi та ра тур ная ге ра i ня ўсё 

больш i больш ро бiц ца па доб най 

да ма ёй жон кi Воль гi, i ў гэ тым на-

дзей нае маё шчас це!

— Чу ла мер ка ван не, што ры-

цар ства Ка рат ке вi ча ў ад но сi нах 

да дам — не бо лей, чым мiф... 

Кла сiк, зда ец ца, уво гу ле ама тар 

быў ства раць ва кол ся бе мi фы... 

Гэ та ад жа дан ня рас кве цiць 

жыц цё цi дзе ля пры цяг нен ня 

ўва гi, як сён ня пры ня та ра бiць?

— Ёсць кнi га, якую цi ка ва чы-

таць, i ва кол гэ тай кнi гi з'яў ля юц ца 

гiс то рыi, цi, як вы ска за лi, мi фы. 

Ёсць кi на кар цi на, якую цi ка ва гля-

дзець, i ва кол гэ тай кi на кар цi ны 

так са ма вы рас та юць мi фы. Ёсць 

ней кая пры род ная з'я ва, зноў жа 

ўзба га ча ная цi ка вы мi та ям нi ца мi...

Асноў нае па няц це тут — цi ка-

васць!

Дык вось, Ула дзi мiр Ка рат ке вiч 

сам па са бе быў цi ка вы!

Я па зна ё мiў ся з iм, ка лi ву чыў ся 

ў Лi тiнс ты ту це, i ка лi слу хаў яго, 

то ў гэ ты мо мант быў упэў не ны — 

Ка рат ке вiч цi ка вей шы за ўсiх ма iх 

вы клад чы каў!

Цi ства раў ён мi фы ва кол ся бе?

Ства раў!

I ра бiў гэ та ар тыс тыч на, амаль 

не за ўваж на, лёг ка, на ту раль на!

Не бу ду аб вяр гаць ня пэў нае, 

цi ўяў нае, мер ка ван не ад нос на 

«КА РАТ КЕ ВIЧ 
ЦА НIЎ МЕ НА ВI ТА РЫ БА КОЎ 

I ЗМЕ Я ЛО ВАЎ...»

Ле а нiд ДРАНЬ КО-МАЙ СЮК: 

У гэ тым го дзе ў мiн скай кнi-

 гар нi «Све тач» (ААТ «Бел-

кніга») ад быў ся цi ка вы пра ект 

«Су стрэ чы з Ка рат ке вi чам»: 

вя до мыя лю дзi рас па вя да лi 

пра свой до свед зна ём ства з 

кла сi кам i яго най твор час цю. 

Ад на з са мых цi ка вых гу та-

рак атры ма ла ся са слын ным 

паэ там, пiсь мен нi кам, да след-

чы кам Ле а нi дам ДРАНЬ КО-

МАЙ СЮ КОМ. Спа дар Ле а нiд 

уво гу ле ўмее апа вя даць пра 

ўсё яр ка, воб раз на i за па мi-

наль на, а яшчэ зна хо дзiць 

не ча ка ныя ра кур сы. Та му 

сён ня, ад мыс ло ва для чы та-

чоў «Звяз ды», но вая гу тар ка 

з паэ там пра Ула дзi мi ра Ка-

рат ке вi ча, ад но сi ны па мiж 

пiсь мен нi ка мi i, вя до ма, пра 

бе ла рус кую лi та ра ту ру.

Ле а нiд ДРАНЬ КО-МАЙ СЮК.

 Ула дзi мiр Ка рат ке вiч з жон кай Ва лян цi най: ры цар i яго да ма сэр ца.

Да роў ныя над пi сы Ле а нi ду ДРАНЬ КО-МАЙ СЮ КУ i Ва лян цi не ШЧАД РЫ НОЙ.


