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яго на га ры цар ства, бо гэ та ўсё ад-

но што да каз ваць: бе ла рус кi ал-

фа вiт па чы на ец ца не з лi та ры «А», 

а з лi та ры «Я»!

Ка лi я ка заў: «Ка рат ке вiч уз вы-

шаў жан чы ну...» — гэ та зна чыць, я 

ска заў: «Ка рат ке вiч — ры цар!»

Так, ён лю бiў быць у цэнт ры 

ўва гi i дзе ля гэ та га шэ рым жыц-

цё вым воб ра зам на да ваў яск ра-

выя ко ле ры!

Зда ец ца, нi чым Ка рат ке вiч мя-

не не рас ча ра ваў, — на ад ва рот, 

на тхняў на ўлас ныя мi фы.

— I яшчэ пра адзiн мiф... Дык 

цi быў на пi са ны пра цяг «Ка ла-

соў»?

— Хай на гэ та ад ка жуць лi та-

ра ту раз наў цы. Я ж ма гу вось што 

зга даць. Ка рат ке вiч лю бiў сва iх ге-

ро яў, не ха цеў, каб яны па мi ра лi. 

Не як мая Воль га спы та ла ў яго, 

ка лi бу дзе за вер ша ны ра ман «Ка-

ла сы пад сяр пом тва iм»?

— Ка лi?! — лi та раль на ўскi нуў-

ся пiсь мен нiк. — Скон чыць ра ман, 

гэ та зна чыць, уз вес цi на эша фот 

Але ся За гор ска га! А я не ма гу гэ-

та зра бiць...

— На коль кi Ка рат ке вiч iшоў у 

жыц цi на кам пра мi сы? Гэ тае «нi 

кос кi з мес ца не зру шу» — так-

са ма мiф?

— «Нi кос кi ў сва iм ру ка пi се не 

зру шу!» — пра гэ ту Ка рат ке вi ча ву 

фра зу мне рас каз ва лi, ка лi я пра-

ца ваў у вы да вец тве «Мас тац кая 

лi та ра ту ра». А з та го, што чуў ад 

Ва лян цi ны Шчад ры ной, вы хо дзi-

ла — Ка рат ке вiч быў да во лi ўпар-

ты i ў мас коў скiх вы да вец твах, 

вель мi не лю бiў, каб яго ныя тэкс ты 

пад ля га лi праў цы.

А што да кам пра мi саў на огул, 

то вар та не за бы ваць на ступ нае — 

Ка рат ке вiч на ра дзiў ся i па мёр у 

Са вец кiм Са ю зе. Пра жыць усё 

сваё жыц цё ў та та лi тар най дзяр-

жа ве з яе ма гут най цэн зу рай, дру-

ка вац ца ў дзяр жаў ных (пры ват ных 

жа не бы ло!) ча со пi сах i вы да вец-

твах, якiя з'яў ля лi ся iдэа ла гiч ны мi 

струк ту ра мi, i па збег нуць кам пра-

мi саў прос та бы ло не маг чы ма!

Ад нак Ка рат ке вiч не ўсту пiў у 

кам пар тыю, не за ся даў у бяс кон-

цых прэ зi ды у мах, не пра маў ляў з 

на чаль нiц кiх тры бун.

Ён за ста ваў ся вы ключ на твор-

 цам, як, да рэ чы, i Мi хась Страль цоў.

Мож на ска заць, што ў ней кай 

сту пе нi яму па шан ца ва ла — у 

яго, дзя ка ваць бо гу, бы лi ў Мiн-

ску на дзей ныя аба рон цы. Гэ та i 

Аляк сандр Кузь мiн, i Сяр гей За-

кон нi каў, i Мi хась Ду бя нец кi. А ў 

Маск ве — Ва лян цi на Мi ка но раў на 

Шчад ры на. Ка рат ке вiч, на пэў на ж, 

ад чу ваў, што яму да зво ле на кры ху 

больш па каз ваць свой на ра вiс ты 

ха рак тар, чым iн шым.

— На коль кi лёг ка бы ло яго 

па крыў дзiць? А на коль кi лёг ка 

пад ма нуць?

— Зда ец ца, тут ён быў кры ху 

па доб ны да Мак сi ма Гор ка га. Да-

рэ чы, пе рад Мак сi мам Гор кiм я 

заў сё ды схi ляю га ла ву, бо ў па чат-

ку XX ста год дзя ён, ужо ўплы во вы 

ў све це пiсь мен нiк, пад тры маў Ян-

ку Ку па лу i Яку ба Ко ла са!

Па вод ле ме му ар най лi та ра ту-

ры, шмат лю дзей ка рыс та лi ся з 

да бры нi Мак сi ма Гор ка га, бы лi i 

та кiя, што яго пад ман ва лi.

Што да Ка рат ке вi ча, то яго 

пад ман ва лi «блiз кiя сяб ры», але 

гэ тая тэ ма па куль не для на ша га 

iн тэр в'ю.

На огул жа, крыў длi васць — 

за ла тая якасць вя лi ка га та лен-

ту, i Ка рат ке вiч ва ло даў гэ тай 

якас цю.

— Якую су стрэ чу з Ка рат ке вi-

чам вы маг лi б на зваць са май сум-

най, а якую — са май вя сё лай?

— Са мая сум ная ад бы ла ся ў кан-

цы чэр ве ня 1984 го да. Я збi раў ся ў 

Бра цiс ла ву i ха цеў свай му сяб ру, 

сла вац ка му паэ ту Тэ а до ру Крыж ку, 

пры вез цi ў якас цi па да рун ка ра ман 

«Чор ны за мак Аль шан скi» з да роў-

ным над пi сам аў та ра. Та ды я ба чыў 

Ка рат ке вi ча апош нi раз, вя до ма ж, 

не ве да ю чы, што ён апош нi — пiсь-

мен нiк ля жаў на ка на пе, на кры ты 

ка ля ро вай — ка ра леў скай, як мне 

зда ло ся, коў драй...

Бы лi i вя сё лыя мо ман ты.

Ад ной чы зран ку я яму па зва нiў, 

i ён мне ска заў:

— Лё неч ка, ты так ра на па зва-

нiў, што я яшчэ не па спеў аб мыць 

аб лiч ча!

— Цi ёсць у вас тво ры, пры-

све ча ныя Ула дзi мi ру Ка рат ке-

вi чу, на тхнё ныя iм?

— Маю тво ры, ме на вi та на тхнё-

ныя яго твор час цю — на прык лад, 

паэ му «Адам Ня дзель ка». Рэч 

гэ тая ад кры ва ец ца эпi гра фам з 

ра ма на «Чор ны за мак Аль шан-

скi»: «З ча го мне, чорт па бi рай, 

па чаць?»; кра са моў ная, да рэ чы, 

пер шая стра фа паэ мы:

I дра бя за гня це, i ве лiч —

З ча го па чаць? 

Ва ўсiм — пад ман.

Пра тое ду маў Ка рат ке вiч,

Свой па чы на ю чы ра ман...

А па вод ле зна ка мi тай апо вес-

цi «Лад дзя Рос па чы» я склаў ад-

най мен ную дра ма тыч ную паэ му, 

з ха рак тэр ным жан ра вым вы зна-

чэн нем «Услед за Ула дзi мi рам 

Ка рат ке вi чам».

А яшчэ ў ма ёй апо вес цi «Го-

рад Бо ны i Да вы да» мож на знай-

сцi алю зii на твор часць аў та ра 

«Ка ла соў».

На огул жа для ма ёй сям'i Ка-

рат ке вiч, мож на ска заць, твор ча 

род ны; ска жам, ка лi май му сы ну 

Ва сi лю бы ло тры га ды i яму пра пi-

са лi аку ля ры, Ка рат ке вiч, уба чыў-

шы Ва сi ля, ска заў: «Хва лю ю ся за 

яго ныя во чы!»

Ця пер Ва сi лю со рак га доў, i ён 

як тэ ат раль ны рэ жы сёр ста вiць 

спек такль па вод ле паэ зii Ка рат ке-

вi ча — та кая яна на но вым эта пе, 

твор чая су вязь з на цы я наль ным 

ге нi ем!

— Яшчэ адзiн цi ка вы факт, якi 

знай шла ў се цi ве: Ка рат ке вiч ад-

ной чы на пi саў для вас да роў ны 

над пiс — «Ле а нiд, вяр тай ся да 

зям лi!» Гэ та ён прос та абы гры-

ваў наз ву свай го ра ма на, аль бо 

ўклад ваў яшчэ ней кi сэнс?

— Пра тое шчас лi вае для мя не 

«ад ной чы» я час та ду маў, i толь кi 

сё ле та ў сва ёй «Па мят най кнiж цы» 

за на та ваў: «27 са ка вi ка 2020 г., 

пят нi ца». У твор цы У. Ка рат ке вiч 

ца нiў перш за ўсё ча ла ве чыя якас-

цi, а яго ны та лент ста вiў на дру гое 

мес ца.

Мяр кую, гэ та важ ная асаб лi-

васць.

Эты ка вы шэй за эс тэ ты ку!

Так, гэ та, зда ец ца, яго нае пра-

вi ла.

7 чэр ве ня 1984 го да я зай шоў 

да яго, i на ты туль ным лiс це свай го 

ра ма на «Нель га за быць» ён, за ку-

рыў шы, на пi саў:

«Та ле на вi та му паэ ту, а, са мае 

га лоў нае, доб ра му хлоп цу Ле а нi ду 

Дрань ко-Май сю ку на доб ры ўспа-

мiн. Ула дзi мiр Ка рат ке вiч. P.S. Ле-

а нiд! Вяр тай ся да зям лi».

Што важ на, сло вы «...са мае 

га лоў нае...» ён не толь кi вы лу чыў 

кос ка мi, а яшчэ i пад крэс лiў!

— Ка лi б вам да лi маг чы-

масць, якi пом нiк Ула дзi мi ру 

Ка рат ке вi чу, цi яго на му ге рою, 

i дзе б вы па ста вi лi?

— Мес ца — Мiнск, Каст рыч нiц кая 

пло шча. У цэнт ры пло шчы — пом-

нiк са мо му Ула дзi мi ру Ка рат ке вi чу, 

пры чым — ма ла до му, бо ў воб лi ку 

ма ла до га Ка рат ке вi ча — уся яго ная 

ня ўрымс лi вая ду ша! А блi жэй, ска-

жам, да Па ла ца Рэс пуб лi кi па вi нен 

з'я вiц ца пом нiк i яго на му слаў на му 

ге рою з апо вес цi «Лад дзя Рос па чы» 

Гер ва сiю Вы лi ва ху! Ча му ме на вi та 

Гер ва сiю Вы лi ва ху? Ды та му, што 

праз гэ ты воб раз Ка рат ке вiч па ка-

заў бе ла рус кую ры зы коў насць.

Вы на ход лi вы на жар ты ве ся лун 

Гер ва сiй Вы лi ва ха не па ба яў ся згу-

ляць у шах ма ты з са мой Смер цю! 

Спа бор нiц тва бы ло цяж кае (а як 

жа iнакш?!), але ах вот нiк па ве ся-

лiц ца Гер ва сiй Вы лi ва ха вый граў у 

Смер цi шах мат ную пар тыю — за-

вяр шаль ную асноў ную пар тыю!

I тут дум ка да во лi праз рыс-

тая — на пра ця гу свай го доў га га 

iс на ван ня бе ла ру сы ба ра нi лi ся ад 

бя ды не толь кi збро яй, але i ры зы-

коў ны мi ўчын ка мi!

Люд мi ла РУБ ЛЕЎ СКАЯ.

Ён ца нiў са праўд нае сяб роў ства.

Пад час «Су стрэч з Ка рат ке вi чам» у «Све та чы»: дырэктар выдавецтва 
«Мастацкая літаратура» Алесь БА ДАК i паэт Ле а нiд ДРАНЬ КО-МАЙ СЮК.

Юбi лейЮбi лей

ЖЫЦ ЦЁ БЕЗ АНТ РАК ТУ
Вя до мы ак цёр Анд рэй Ду да рэн ка быў ка ме ня рэ зам на Ал таi

Анд рэй Ду да рэн ка — адзiн з най-

ста рэй шых i са мых па ва жа ных 

ак цё раў бе ла рус кай сцэ ны. А на-

ра дзiў ся ён да лё ка ад Бе ла ру сi — 

на Ал таi, у ся ле з пя шчот най наз-

вай Са вуш ка. У пра фе сiю пры-

вёў, як ня рэд ка бы вае, вы па дак. 

У воль ны ад ра бо ты на Ка лы ван-

скiм ка ме ня рэз ным за вод зе час 

ён кi ра ваў хо рам. У са ка вi ку той 

са ма дзей ны хор пе ра мог на кон-

кур се ў Змя i на гор ску, i ма ла ды 

Ду да рэн ка ў якас цi ўзна га ро ды 

быў ад праў ле ны ў Ле нiн град, але 

не па «му зыч най част цы», а ўдас-

ка наль ваць сваё ка ме ня рэз нае май стэр ства. У Ле нiн гра дзе 

Анд рэй Ду да рэн ка вы пад ко ва пра чы таў аб' яву пра на бор у 

тэ ат раль ны iн сты тут... I ў хут кiм ча се ўжо быў сту дэн там на 

кур се на род на га ар тыс та СССР Ле а нi да Ма кар' е ва.

Да лей бы лi тэ ат ры Яра слаў ля, Но ва сi бiр ска, Ал ма-Аты, Та лi на, 

Бар на у ла... А з 1988 го да Анд рэй Ду да рэн ка пра цуе, цi дак лад ней, 

як ка жуць ак цёры, слу жыць на сцэ не На цы я наль на га ака дэ мiч на га 

дра ма тыч на га тэ ат ра iмя Мак сi ма Гор ка га ў Мiн ску. Уся го ж ён ува со-

бiў больш за 100 ро ляў на тэ ат раль ных сцэ нах Ра сii, Бе ла ру сi i iн шых 

кра iн СНД, а так са ма больш за 50 ро ляў у кi на фiль мах, ся род iх та кiя 

вя до мыя, як «Ка пi тан Фра кас», «Мой ся бар Iван Лап шын», «Ха лод нае 

ле та пяць дзя сят трэ ця га», «Плач пе ра пёл кi», «У жнiў нi 44-га». Анд рэй 

Сця па на вiч пра ца ваў з мно гi мi зна ка мi ты мi рэ жы сё ра мi, ся род якiх 

Аляк сей Гер ман, Ва ле рый Ру бiн чык, Мi ха iл Пта шук. На жаль, на пя-

рэ дад нi 90-год дзя ак цё ра па га ва рыць з iм са мiм не атры ма ла ся, але 

мы звяр ну лi ся да яго ка лег з На цы я наль на га ака дэ мiч на га дра ма тыч-

на га тэ ат ра iмя Мак сi ма Гор ка га, каб па зна ё мiць вас з асо бай, якая 

на тхняе, за хап ляе i не стам ля ец ца ззяць на твор чым не ба схi ле.

Ва ле рый ШУШ КЕ ВIЧ, за слу жа ны ар тыст Рэс пуб лi кi Бе ла русь, 

ак цёр НАДТ iмя Мак сi ма Гор ка га:

— Мы з Анд рэ ем Сця па на вi чам ся дзiм у ад ной гры мёр цы. У нас там 

трыа — я, ён i Эду ард Га ра чы. I заў сё ды ўсе мы асаб лi ва ча ка ем тыя 

спек так лi, у якiх за дзей нi ча ны ўтрох. Бо ве да ем, што та ды нас ча кае цу-

доў ны ве чар. Наш ка ле га вы дат на ве дае гiс то рыю, яго мож на слу хаць 

га дзi на мi. Так са ма i ў рус кай, i ў за меж най кла сiч най лi та ра ту ры ары-

ен ту ец ца, нi бы ў ся бе до ма. Мо жа i вер шы чы таць, i лю бi мыя цы та ты 

зга даць схо ду. Асаб лi ва лю бiць Чэ ха ва i з за да валь нен нем яго пе ра чыт-

вае, а по тым дзе лiц ца з на мi ўра жан ня мi. Ён ву чыў ся ў Ле нiн гра дзе з 

вя до мым Сяр ге ем Юр скiм. Яны сяб ра ва лi i пе ра пiс ва лi ся да апош ня га. 

Бы ва ла, нам Анд рэй Сця па на вiч на ват за чыт ваў урыў кi з лiс тоў. Не 

адзiн тэ атр змя нiў наш ка ле га, та му на яго до лю вы па ла шмат цi ка-

вых су стрэч. Ён так са ма ча сам дзе лiц ца з на мi яск ра вы мi гiс то ры я мi, 

дэ ман струе не ка то рыя ты па жы... Да рэ чы, усiх ак цё раў, кас цю ме раў, 

рэ квi зi та раў ве дае па iм ёнах. Для сва iх га доў Анд рэй Сця па на вiч мае 

вы дат ную фi зiч ную фор му, кож ны дзень аб лi ва ец ца ха лод най ва дой. 

Са праўд ны прык лад та му, як не стра цiць лю боў да жыц ця.

Ак са на ЛЯС НАЯ, за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сi, акт ры са 
НАДТ iмя Мак сi ма Гор ка га:

— Я ве даю Анд рэя Сця па на вi ча без ма ло га трыц цаць га доў, мне 

па шчас цi ла iг раць у не ка то рых спек так лях ра зам з iм. I я прос та за-

хап ля ю ся яго ак цёр скай сцiп лас цю i пра ца вi тас цю, бо ён не пра пус кае 

нi вод най рэ пе ты цыi. Па мя таю, ад ной чы на пя рэ дад нi спек так ля ён меў 

вы со кi цiск, але пры гэ тым толь кi ска заў: «Нi чо га страш на га, за раз усё 
нар ма лi зу ец ца!» — i муж на вый шаў на сцэ ну. Я ве даю, у яго вель мi 
доб рая ак цёр ская шко ла, але пры гэ тым у iм на огул ад сут нi чае ак цёр скi 
сна бiзм. Умее, мо жа, дзя ку ю чы муд рас цi, якая пры хо дзiць з уз рос там, 
гля дзець на ўсё стры ма на, ацэнь ва ю чы перс пек ты ву. Наш тэ атр i я 

аса бiс та га на рым ся тым, што Анд рэй Сця па на вiч сён ня з на мi.

Сяр гей КА ВАЛЬ ЧЫК, за слу жа ны дзе яч куль ту ры Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь, рэ жы сёр, мас тац кi кi раў нiк НАДТ iмя Мак сi ма Гор ка га:

— Наш Анд рэй Сця па на вiч — ле ген да. Ён ву чыў ся ра зам з Сяр ге-

ем Юр скiм i Ар ка дзем Ка цам. Па мя таю, мы не як рэ пе цi ра ва лi «Го ра 

ад ро зу му» на ма лой сцэ не, а Ар кадзь Кац ста вiў у на шым тэ ат ры 

«Пiг ма лi ё на», по тым за хо джу да ся бе ў ка бi нет, а там ся дзяць i раз-

маў ля юць гэ тыя тры та ва ры шы. Бы ла вель мi цi ка вая i не ча ка ная су-

стрэ ча. Ака за ла ся, Юр скi прос та быў у Мiн ску i вы ра шыў су стрэц ца 

са сва i мi сяб ра мi.

Ска жу вам, Анд рэй Сця па на вiч вы дат ны ак цёр. Ён умее iг раць у вель-

мi гра тэск най фор ме. Гэ та вель мi рэд кi дар, ка лi ак цёр умее тры маць 

фор му гра тэс ку, пры чым праў дзi ва на столь кi, што ты яму ве рыш. Яшчэ 

Анд рэй Сця па на вiч вель мi ра зум ны i iн тэ лi гент ны ча ла век, якi вы дат на 

ва ло дае ўсi мi тон ка сця мi пра фе сii i ад да ны тэ ат ру. Адзiн яго афа рызм 

ча го вар ты, ка лi ён ка жа: «Це ла про сiц ца ў тру ну, а ду ша ля цiць у тэ атр!» 

Заў сё ды ўраж ва юць яго пры род нае па чуц цё гу ма ру i ге ра iзм. 

У дзень на ра джэн ня хо чац ца Анд рэю Сця па на вi чу па жа даць жыць 

доў га i пра цяг ваць ра да ваць нас сва iм май стэр ствам. Бо ў тэ ат ры мы 

яго цэ нiм i вель мi шчас лi выя, што та кi ак цёр, як ён (а та кiя май стры 

сцэ ны па трэб ны лю бо му тэ ат ру), за ста ец ца з на мi!

Але на ДРАП КО.

Фо та з ар хi ва НАДТ iмя М. Гор ка га.

10.10.2020 г.


