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— Пан Яцэк, ці за да во ле ны 

вы сва ім удзе лам у пра гра ме 

Дня бе ла рус ка га пісь мен ства?

— Перш за ўсё мя не ці ка віў 

удзел у ра бо це між на род на га круг-

ла га ста ла «Мас тац кая лі та ра ту ра 

як шлях ад но да ад на го». Ця пер я 

лі чу сва ёй мі сі яй спры яць па цяп-

лен ню ад но сін па між Поль шчай, 

Ра сі яй, Укра і най і Бе ла рус сю. Бо 

што ад бы ва ец ца? Пра цэ сы гла ба-

лі за цыі вя дуць да ўні фі ка цыі ма дэ-

ляў спа жы ван ня і ла ду жыц ця, вы-

ні шча юць куль тур ную раз на стай-

насць, раз мы ва юць на цы я наль ную 

ідэн тыч насць. Лю дзі сыш лі ў ін тэр-

нэт, а там у сац сет ках у нас як быц-

цам шмат сяб роў, а на са май спра-

ве ча ла век адзі но кі і па кі ну ты. Так 

і кра і ны — ад да ля юц ца ад но ад 

ад ной, ус па мі на юць ста рыя крыў-

ды... Але ве да е це, што я зра зу меў 

за паў ве ка вы во пыт ванд роў ні ка? 

Тое, што су сед праз мя жу важ ней-

шы, чым брат за га рой.

Пе рад ад' ез дам з Вар ша вы я 

су стра каў ся з ві цэ-спі ке рам поль-

ска га пар ла мен та, які цёп ла ад зы-

ваў ся пра ад но сі ны з Бе ла рус сю як 

з клю ча вым эка на міч ным парт нё-

рам, кра і най, дзе па ва жа юць па-

ля каў. Пры гэ тым ві да воч на, што 

ў бе ла рус ка-поль скіх ад но сін яшчэ 

да лё ка не ўвесь па тэн цы ял вы ка-

ры ста ны.

Зу сім інакш вы гля да юць ад но-

сі ны з Ра сі яй. На пра ця гу мно гіх 

га доў я ад чу ваю ся бе па слом па-

цяп лен ня між асо бас ных ад но сін, а 

так са ма па бу до вы зго ды і бра тэр-

ства па між па ля ка мі і рус кі мі, за 

што не ка то рыя мя не на зы ва юць 

«аген там Крам ля». Я ба чу: ста рэй-

шае па ка лен не ра сі ян з 

на сталь гі яй ус па мі нае, як 

у га ды ка му ніз му Поль-

шча лі чы ла ся для іх ак-

ном у Еў ро пу.

У Жы ро ві цах за круг-

лым ста лом са бра лі ся 

прад стаў ні кі мно гіх на-

ро даў, і ўсе прый шлі да 

адзі най дум кі пра тое, 

што свет вы ра туе куль ту-

ра, а ў ёй най важ ней шы 

склад нік — кні га, сло ва 

пісь мен ні ка, мыс лі це ля. Я 

не ад маў ляю кам п'ю та ры, 

смарт фо ны і элект рон-

ныя кні гі, сам усім гэ тым 

ка рыс та ю ся.

— З-пад ва ша га пя-

ра вый шла больш за 

30 кніг пра па да рож жы. 

Якое з іх вы лі чы це ва-

шым га лоў ным да сяг-

нен нем?

— Мая са мая вя лі кая 

пе ра мо га — Ат лан ты ка. 

Мне заў сё ды бы ло ці ка-

ва да ве дац ца: а якая ж 

мя жа маг чы мас цяў ча-

ла ве ка? У 1975 го дзе за-

ня ўся тэ май вы жы ван ня 

ў эк стрэ маль ных умо вах. 

Та ды ж пе ра плыў на вы ра-

та валь най шлюп цы Ат лан-

тыч ны акі ян. Ча сам і ця пер 

да кан ца не ве ру, што ўсё 

гэ та маг чы ма. Тры дні нель-

га бы ло не тое што спаць, 

але на ват пры крыць во чы. 

У мя не бы ло кры ху ежы і 

ком пас. Пра GРS-на ві га та-

ры та ды ні хто і не ма рыў. 

Усё бы ло ар га ні за ва на так, 

як быц цам я ў рэ аль нас ці па цяр пеў 

ка раб лек ру шэн не, не бы ло на ват 

ра дыё су вя зі. У апош ні дзень у мя-

не бы ла маг чы масць пад няц ца на 

борт суд на. І вось я ду маў: там мя-

не ча кае цяп ло, ежа, сто пра цэнт-

ная га ран тыя, што вяр ну ся да до му 

жы вы. А дру гая дум ка: ці бу ду ся бе 

па ва жаць, ка лі здам ся? Я пе ра-

плыў Ат лан ты ку, гэ та, вя до ма ж, 

пад ня ло на не ве ра год ны ўзро вень 

мой аў та ры тэт як па да рож ні ка ў 

Еў ро пе.

— Які са мы га лоў ны ўрок вы 

вы нес лі з гэ та га па да рож жа?

— Фі зіч на, вя до ма, ня лёг ка, але 

асноў ная ба раць ба ад бы ва ец ца ў 

га ла ве: я за ба ра няў са бе сло ва 

«не зма гу».

— Пан Яцэк, ці ка ва да ве дац-

ца, як гра ма дзя нін са цы я ліс-

тыч най Поль шчы мог па да рож-

ні чаць па све це. У СССР та кая 

маг чы масць бы ла ў адзі нак з 

сот няў ты сяч.

— Мая ста тыс ты ка та кая: у 

СССР мог па ехаць на За хад адзін 

са ста ча ла век, у Поль шчы — 7-10 

са 100. Але ве да е це, я не ўва хо дзіў 

у гэ ты лік і вель мі му чыў ся ад не-

маг чы мас ці па ба чыць свет. Вя до-

ма, я мог па ехаць у Чэ ха сла ва кію, 

Бал га рыю, але я не пра гэ та ма-

рыў. Ужо ў шэсць га доў я дак лад на 

ве даў, што бу ду па да рож ні кам, але 

да 31 го да не меў за меж на га паш-

пар та. У 1971 го дзе знай шоў шлях: 

апы нуў ся на тэ ры то рыі За ход ня га 

Бер лі на, і та ды для мя не ад крыў ся 

ўвесь свет!

— А ка лі вы пер шы раз па бы-

ва лі ў Са вец кім Са ю зе?

— Я ха цеў па бы ваць у Сі бі ры. Ну 

вось та кі ту рызм — пры ехаць і гу-

ляць па Крас най пло шчы — не для 

мя не. А Сі бір — гэ та эк стрым, вы-

пра ба ван не ся бе ў най цяж эйшых 

пры род ных умо вах. Але ў СССР 

мя не не пус ка лі — па да зро ны быў: 

па ляк з італь ян скім паш пар там.

Пас ля пе ра бу до вы, па дзен ня 

Бер лін скай сця ны ў еў ра пей скіх 

кра і нах так зва на га сац ла ге ра 

ста ла знач на ляг чэй ды хаць, але і 

та ды ў СССР мя не ба чыць не жа-

да лі. Да па мог вы па дак. Не як па-

тэ ле фа на ваў мой су сед у Ба са на 

дэль Гра па (я жы ву ад ной на гой у 

Іта ліі, а дру гой у Поль шчы), се на-

тар у Ры ме, і ска заў, што ён вя зе 

ад на го са вец ка га гос ця, каб па ка-

заць яму Ве не цыю. Ён ха цеў зай-

сці з ім да мя не, маў ляў, спат рэ-

біц ца маё ве дан не рус кай 

мо вы. Уве ча ры на па ро зе 

май го до ма, не да лё ка ад 

Ве не цыі, я ўба чыў Эду-

ар да Шэ вар на дзэ (у той 

час — мі ністр за меж ных 

спраў СССР. — «Зв.»). 

Па яго ўка зан ні ў 1987 

го дзе я атры маў да звол 

на ўезд у СССР. Вы пы-

та лі ся пра да сяг нен ні... 

Дык вось, адзін з ві зі таў, 

праў да, ужо не ў Са вец кі 

Са юз, а ў Ра сію, быў ма ім 

га лоў ным па ра жэн нем.

— Што ад бы ло ся?

— Пры пад трым цы га-

зе ты «Труд» у 1994 го дзе 

я ар га ні за ваў экс пе ды цыю 

па Эвен кій скай аў та ном-

най акру зе, дак лад ней па 

ра цэ Тай мыр, у скла дзе 

кас ма на ўтаў пя ці кра ін. 

Мы па бу да ва лі драў ля ныя 

плы ты і на пра ця гу дзе ся ці 

дзён сплаў ля лі ся ў сэр цы 

за па вед на га кут ка Сі бі ры. 

Па бе ра гах ад кры ва лі ся 

ве ліч ныя кар ці ны пры ро-

ды. Бы ва ла, што па блі зу 

з'яў ля лі ся лі са аль бо лось, 

якія не пра яў ля лі асця ро гі да пры-

шэль цаў. У бяз меж най тай зе ад чу-

ва ла ся ней кая біб лей ская спрад-

веч насць, якая ад на ча со ва і за хап-

ляе та ям ні чым аба ян нем, і ціс не, бо 

ў ёй ча ла век па чу ва ец ца ма лень кім 

і стра ча ным, але пры гэ тым ад чу-

вае поў ную сва бо ду і шчас це. Пас-

ля гэ та га мы скла лі зва рот «вя лі кім 

све ту гэ та га», ура дам, па лі тыч ным 

лі да рам, між на род ным і гра мад-

скім ар га ні за цы ям, прад стаў ні кам 

буй ной пра мыс ло вас ці і біз не су, 

кі раў ні кам цэрк ваў, на ву коў цам і 

ўсім жы ха рам Зям лі — каб яны пад-

клю чы лі ся да мі сіі па вы ра та ван ні 

на шай яшчэ жы вой пла не ты. Іс нуе 

пэў ная па трэ ба ў фар мі ра ван ні но-

вай свя до мас ці, но вых эка на міч-

ных па ды хо даў. Толь кі та ды, ка лі 

боль шая част ка гра мад ства за хо ча 

па гля дзець праў дзе ў во чы, мож на 

бу дзе раз ліч ваць на вы хад з ту пі ка і 

ад наў лен не жы ва твор най су вя зі ча-

ла ве ка з на ва коль най пры ро дай.

За клік, рас паў сю джа ны ўсі мі 

вя ду чы мі агенц тва мі на він, раз ля-

цеў ся па све це. Дні два пра гэ та 

га ва рыў увесь свет. На трэ ці — ці-

шы ня. Гэ та ця пер вя до мыя праб ле-

мы ўты лі за цыі смец ця, па цяп лен ня 

клі ма ту. Па вер це, гэ та бы ло ўжо 

та ды, толь кі не ў та кім гран ды ёз-

ным маш та бе, як ця пер. Вось гэ та 

не жа дан не неш та ра біць, імк нен-

не аб ме жа вац ца рэ парт ажа мі пра 

між на род ную экс пе ды цыю па мен-

шы ла мой ап ты мізм. Мы ж усё гэ-

та ар га ні зоў ва лі не дзе ля ўлас най 

рэ кла мы, а каб ула ды, звы чай ныя 

лю дзі пра нік лі ся на шым хва ля ван-

нем за стан эка ло гіі. Я ад чу ваў ся-

бе Дон Кі хо там, які не рэ аль на гля-

дзіць на жыц цё. З тых ча соў больш 

ува гі ад даю ін шым спра вам.

— Ад нак жа праз два га ды 

вы здзейс ні лі апош няе геа гра-

фіч нае ад крыц цё ХХ ста год дзя: 

уста на ві лі дак лад нае мес ца зна-

хо джан не вы то ку Ама зон кі.

— Гэ та вель мі ці ка вая рэч. Мы 

ад пра ві лі ся ў экс пе ды цыю пад сця-

гам Рус ка га геа гра фіч на га та ва-

рыст ва. У тэ о рыі ў Ама зон кі бы ло 

3-5 «мес цаў на ра джэн ня», мы ж 

вы ра шы лі да ве дац ца дак лад нае. 

Рых та ва лі ся да экс пе ды цыі паў-

та ра го да. Нам вель мі да па ма га лі 

здым кі з кос ма су. Для мя не важ на 

не тое, што ра ка даў жэй шая, а тое, 

што мы ве да ем, дзе яе вы ток.

— Ва ўсіх эн цык ла пе ды ях ад-

зна ча ец ца, што ў вас бі лет РГТ 

пад ну ма рам сем. Рас ка жы це, 

як вас за пра сі лі ў Рус кае геа гра-

фіч нае та ва рыст ва?

— Так су па ла, што ін тэр в'ю са 

мной ча со піс «Ого нёк» на дру ка-

ваў, ка лі Ула дзі мір Пу цін рас па-

ра дзіў ся за крыць РГТ. А ў мя не 

жур на ліст пы та ец ца, што б я ад ка-

заў — як ра бо ту ў РГТ па ста віць на 

су час ныя рэй кі. Лі та раль на праз 

па ру дзён раз даў ся зва нок з сак-

ра та ры я та прэ зі дэн та РГТ Сяр гея 

Шай гу і за пра шэн не су стрэц ца ў 

вуз кім ко ле. Не па лі чы це за хваль-

бу, але мно гія мае ідэі рэа лі за ва ны 

ў РГТ. Так я атры маў бі лет № 7.

— Але вы яшчэ і член эліт на-

га Ка ра леў ска га геа гра фіч на га 

та ва рыст ва ў Лон да не...

— Гэ та та кая ма гут ная струк-

ту ра, якая дзей ні чае з 1830 го да. 

Ту ды мя не пры ня лі як пе ра мож цу 

акі я на, дзя ку ю чы пад трым цы май-

го сяб ра Ту ра Хе ер да ла.

— Мне зда ло ся, што вы не ду-

жа лю бі це па лі ты ку, у той жа час 

бе ра це на ся бе мі сію па сла све-

ту. Тут ня ма су пя рэч нас ці?

— Як па да рож нік я пра па ган-

дую па зі тыў ны по гляд на свет 

і га на ру ся тым, што ма гу быць 

сва бод ным і вы шэй шым за ўсе 

па лі тыч ныя па дзе лы. Я сяб рую 

з усі мі! Тры поль скія прэ зі дэн ты 

пост ка му ніс тыч на га пе ры я ду бы лі 

ў мя не на вя чэ ры до ма ў Вар ша ве. 

Ся род ма іх гас цей і па слы Ра сіі ў 

Поль шчы. Ду маю, што з Бе ла ру сі 

так са ма бу дуць вы со кія гос ці. Мая 

ду ша ад кры та для ўсіх лю дзей, 

якія імк нуц ца да доб ра су сед ства. 

Я вам ска жу, што прос тым лю дзям 

не па трэб ныя ўсе гэ тыя кан фран-

та цыі, санк цыі, і на ват шмат хто з 

па лі ты каў гэ так жа мяр куе, толь кі ў 

іх не заў сё ды ха пае сме лас ці пры-

знаць гэ та.

— Вы аб' ез дзі лі ўвесь свет, 

жы вя це на дзве кра і ны — Іта лію 

і Поль шчу. Кім ся бе ад чу ва е це: 

ча ла ве кам све ту ці па ля кам?

— Еў ра пей цам з поль скі мі ка ра-

ня мі. А мая ма ма ў 30-я га ды мі ну-

ла га ста год дзя ву чы ла ся ў Грод не. 

І я шчас лі вы, што па бы ваў у гэ тым 

го ра дзе, вы сту піў пе рад сту дэн та-

мі Гро дзен ска га ўні вер сі тэ та. На 

мой по гляд, Грод на — та кі го рад, 

дзе вель мі доб ра ад чу ва ец ца, на-

коль кі бліз кія на ро ды Поль шчы і 

Бе ла ру сі.

— У пер шы дзень пры ез ду 

ў на шу кра і ну вы ка за лі, што 

здзіў ле ны ўба ча ным і за ча ра-

ва ныя. А што ска жа це сён ня, 

пе рад ад' ез дам?

— Упэў не на ска жу, што яшчэ 

па ра пры ез даў да вас, і я ста ну 

доб ра ах вот ным па слом Бе ла ру сі ў 

Еў ро пе. А па куль зраб лю ўсё, што 

ў ма іх сі лах, для па ляп шэн ня сяб-

роў скіх і доб ра су сед скіх ад но сін 

па між Поль шчай і ва шай не звы-

чай най кра і най.

Да рэ чы, ка рыс та ю чы ся вы пад-

кам, ха чу пад нес ці су ве нір чы-

та чам «Звяз ды» — маг чы масць 

бяс плат на спам па ваць з май го 

сай та кні гу «Па без да ра жы све ту» 

на рус кай мо ве. Яна даступна на 

сайце раlkіеwісz.соm у раздзеле 

«ksіаzkі».

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Яцэ ка ПАЛ КЕ ВІ ЧА.

Яцэк ПАЛ КЕ ВІЧ: 

«Я СТА НУ ДОБ РА АХ ВОТ НЫМ ПА СЛОМ 
БЕ ЛА РУ СІ Ў ЕЎ РО ПЕ»

Сла ву ты поль скі па да рож нік упэў не ны, што су сед праз мя жу важ ней шы, 
чым брат за га рой

Імя Яцэ ка Пал ке ві ча ста ла сі но ні мам ад важ ных 

муж чын скіх пры год. Ён — аў тар зай маль ных ста ро нак 

у кні зе су свет на га пры год ніц ка га эпа су, за сна валь нік 

пер шай на еў ра пей скім кан ты нен це шко лы вы жы ван ня. 

Ле там 1996-га ён здзейс ніў апош няе геа гра фіч нае 

ад крыц цё ХХ ста год дзя: уста на віў дак лад нае 

мес ца зна хо джан не вы то ку Ама зон кі. Ця пер 77-га до ва га 

Яцэ ка Пал ке ві ча на зы ва юць па слом мі ру, ён лі чыць 

сва ёй га лоў най спра вай на ладж ван не доб ра су сед скіх 

ад но сін па між кра і на мі.


