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Алег Аляк се е віч ЖДАН заў сё ды 
глы бо ка ім па на ваў мне сва ёй 
рэдкай пра ца здоль нас цю, сва ёй 
сціп лас цю — і гэ та на фо не 
не су мнен на га лі та ра тур на га 
пос пе ху. А яшчэ сва ім сты лем — 
мо ву яго тво раў мас коў скі кры тык 
Ні на Пі сар чык на пар та ле 
Про за.ру на зва ла мо вай 
гар ма ніч най, а пра на пі са нае 
ім за мно гія га ды за зна чы ла: 
гэ тая лі та ра ту ра пра цяг вае 
 леп шыя тра ды цыі рус кай кла сі кі.

— Па ва жа ны Алег Аляк се е віч, у ма-

ла дыя га ды вы пе ра спра ба ва лі ся бе ў 

роз ных пра фе сі ях: бы лі сле са рам, ін-

жы не рам-дыс пет ча рам у Ка ра ган дзе і 

Брац ку, ра бо чым Мінск ага трак тар на га 

за во да, рэ дак та рам на тэ ле сту дыі і на 

«Бе ла русь філь ме»... Ці бы ло гэ та ўсё 

ўсвя дом ле най, мэ та на кі ра ва най да ро гай 

да пісь мен ніц тва? І ка лі ста лі пры зна-

ным лі та ра та рам, аў та рам мно гіх доб рых 

кні жак, ці атры ма лі вы (і ці атрым лі ва е-

це) за да валь нен не ад га лоў най пра фе сіі 

свай го жыц ця?

— 60-я га ды мі ну ла га ста год дзя — асаб-

лі вы час у жыц ці ма ла дых лю дзей. Бы ло 

не як ня пра віль на ся дзець на ад ным мес цы, 

ка лі толь кі і чу ваць пра ца лі ну, пра вя лі-

кія бу доў лі... Так, за кан чва ю чы Ма гі лёў скі 

педінс ты тут, я ўжо пі саў апа вя дан ні, і ка-

лі вы праў ляў ся ў сваё кры ху дзіў нае па-

да рож жа, то спа дзя ваў ся ўба чыць нешта 

асаб лі вае. Дзіў нае — та му, што гро шай 

на па да рож жа не меў, да во дзі ла ся не дзе 

спы няц ца, за раб ляць і та ды ўжо ру хац ца 

да лей. Так мы з пры яце лем апы ну лі ся ў 

Це мір тау ў Ка зах ста не, за тым праз Ал ма ты 

ў Таш кен це, ад туль тра пі лі ў Ір куцк і Брацк. 

Не ма гу ска заць, што пра ца ваў і па ста ян на 

шу каў сю жэ ты. Хоць так і ад бы ло ся: уба-

чыў і на пі саў гіс то рыю свай го су се да па 

ін тэр на це, і апа вя дан не з'я ві ла ся ў «Лі та-

ра тур най Ра сіі» пад наз вай «Сань ка, Ту ся 

і бры га дзір».

А пра ца на трак тар ным за вод зе, зда ва-

ла ся, на огул не мае дачынення да пла наў лі-

та ра тур на га ха рак та ру. Зноў жа, трэ ба бы ло 

не дзе за раб ляць на жыц цё і не дзе жыць, а 

тут да ва лі ін тэр нат. Ад нак ме на ві та аб гэ тым 

пе ры я дзе я паз ней на пі саў кні гу «Па абод ва 

ба кі пра хад ной», вы да дзе ную ў Маск ве ў 

«Ма ла дой гвар дыі». Яна вый шла ты ра жом 

сто ты сяч эк зэмп ля раў і бы ла пра да дзе на ў 

Маск ве і Мін ску за не каль кі дзён.

Ці атрым лі ваю я за да валь нен не ад сва ёй 

лі та ра тур най пра фе сіі? Так, асаб лі ва ка лі 

пры хо дзіць но вая ідэя, ка лі неш та атрым-

лі ва ец ца і чую ад аб рэ нне ад ка лег, ад чы-

та чоў.

— На ват у но вых для лі та ра та ра ўмо-

вах? Ка лі, як ска заў га лоў ны рэ дак тар 

«Ра ман-га зе ты» Юрый Каз лоў, ра ней 

пісь мен нік быў ула да ром дум, а сён ня 

ака заў ся ў ар' ер гар дзе гра мад ства...

— Не, з Юры ем Каз ло вым я не згод ны, 

у ар' ер гар дзе гра мад ства ся бе не ад чу ваю. 

Быць ула да ром дум я і не ма рыў, прос та ха-

цеў пі саць апо вес ці і апа вя дан ні, і каб лю дзі 

іх чы та лі і атрым лі ва лі за да валь нен не. Ін-

шым ра зам та кія па да рун кі лё су зда ра юц ца 

і сён ня, у но вых, як вы ска за лі, умо вах.

Бы ва юць і за сму чэн ні ад гэ тай пра фе сіі. 

На прык лад, ад на да ма абу ры ла ся, што я 

на пі саў апа вя дан не «Са ба чы бог» ад імя 

жан чы ны. Што ж, тэ ры то рыя жан чын — за-

па вед ная тэ ры то рыя, муж чы нам трэ ба быць 

асця рож ны мі... Але ж ін шыя жан чы ны па ста-

ві лі ся да гэ та га апа вя дан ня вель мі ста ноў ча. 

Яшчэ ад на чы тач ка, з Санкт-Пе цяр бур га, 

бе ла рус ка, па ве да мі ла ў да чы нен ні да май го 

гіс та рыч на га ра ма на «Князь Мсці слаў скі», 

што Ула дзі мір Ка рат ке віч пі саў лепш. Па ста-

ві ла мя не ў аб са лют ны ту пік: ці мож на так 

па раў ноў ваць? Гэ та як сён няш ня га паэ та 

па раў ноў ваць з Пуш кі ным.

— Не ма гу не за пы тац ца. Ад сва ёй элі-

ты лю дзі сён ня ча ка юць ней кай ма раль-

най, на ват ду хоў най пра гра мы, з якой 

вы рас тае ўсё ас тат няе. Але пра які ду-

хоў ны фун да мент мож на га ва рыць, ка лі 

амаль да ўся го, да ча го пры клад вае ру ку 

ін тэ лі ген цыя, у су час ні каў столь кі прэ-

тэн зій — да кі на мас тац тва, якое амаль 

пе ра ста ла быць мас тац твам, да ін тэр нэ-

ту, што пе ра тва ра ец ца ў ін фар ма цый ную 

смет ні цу, на ват да лі та ра тур ных тэкс таў, 

пры праў ле ных ма цяр шчын кай?.. Што ад-

бы ва ец ца — за ме на каш тоў нас цяў?

— Мно гае эле мен тар на прос та. Тэ ле-

ба чан ню трэ ба за поў ніць час, а якас на га 

пра дук ту ма ла, вось і ста вяць што ёсць — 

лю боў ныя се ры я лы, пры мі тыў ныя дэ тэк-

ты вы. Не ду маю, што ад гэ та га зда ра ец ца 

раз бу рэн не душ. Вы клю чыў тэ ле ві зар — 

і ўсё пай шло ра зам з кар цін кай. Змя нен не 

каш тоў нас цяў ка лі і ад бы ва ец ца, то вель мі 

па воль на. Ду шы лю дзей аба ро не ны ма раль-

ны мі прын цы па мі сва іх сем' яў, род ных і бліз-

кіх лю дзей. А га лоў нае — мі ну лых па ка лен-

няў. Тое ж са мае і з ма цяр шчын кай: прой дзе 

не каль кі га доў, і яна бу дзе вы клі каць толь кі 

не ўра зу мен не. Так што да рэм на ста ра юц ца 

яе пры хіль ні кі, шмат чы тац кіх сім па тый на 

ёй не за ро біш.

— У са мым па чат ку сва ёй твор час-

ці вы рас пра цоў ва лі дзве тэ мы — жыц-

цё ра бо ча га, га ра джа ні на і быт лю дзей 

пра він цый на га га рад ка. Ні хто не бу дзе 

зменш ваць важ насць гэ тых тэм, асаб лі ва 

пас ля зна ём ства з ва шы мі апа вя дан ня-

мі бе ла рус ка-рус ка га па ру беж жа. З ча-

соў Шук шы на я не ад чу ваў та ко га за да-

валь нен ня ад па зна валь ных ха рак та раў 

«ма лень кіх лю дзей», ад са ка ві тай мо вы. 

Але ха чу спы тац ца вось аб чым. Вы рап-

там па вяр ну лі ся да гіс та рыч най тэ мы, 

на пі са лі ра ма ны і апо весць аб да лё кім 

мі ну лым сва ёй род най пры ру беж най 

Мсці слаў шчы ны. Чым рас тлу ма чыць та-

кі па ва рот? Быў са цы яль ны за каз ці ней кі 

ду шэў ны па рыў, бо там — Ра дзі ма?

— Ме на ві та — Ра дзі ма. Больш за паў ве-

ка жы ву ў Мін ску, але мін ча ні нам лі чу ся бе 

толь кі па пра піс цы, ду ша мая па-ра ней ша-

му — там. На ву лі цах ста ро га го ра да, ка ля 

ра кі Віх ры, ка ля Свя то га во зе ра з яго ле-

ген дай, у ля сах Лют ні... І гэ так не толь кі я. 

У Мін ску іс нуе мсці слаў скае зям ляц тва, мы 

су стра ка ем ся адзін раз на год — тэм пе ра-

ту ра це ла па вы ша ец ца пры су стрэ чах! Нас 

мно га і мы ні чо га не за бы лі.

Ка лі за хап ля еш ся лі та ра тур най твор-

час цю і жы веш у та кім дзіў ным го ра дзе, як 

Мсці слаў, ба чыш на во кал сля ды і пры кме-

ты мі ну ла га, не маг чы ма не па ду маць пра 

тое, каб не як іх ад люст ра ваць, ува со біць. 

Кі на філь мы мы гля дзе лі ў езу іц кім кас цё ле 

(паз ней — Мі ка ла еў скім са бор ным хра ме), 

ле ген да мі пад сіл коў ва лі ся на Зам ка вай га-

ры і ка ля кас цё ла кар ме лі таў, на рэч ку бе-

га лі па тэ ры то рыі раз бу ра на га Ту пі чэў ска га 

ма нас ты ра, гры бы збі ра лі ў Дуб ро ве, што на 

па ло ве шля ху да Пус тын ска га ма нас ты ра, 

у шко лу ха дзі лі мі ма царк вы Аляк санд ра 

Неўска га... А ма гут ныя ся рэд не вя ко выя му-

ры езу іц ка га ма нас ты ра?! Як тут не прый-

дуць у га ла ву гіс та рыч ныя сю жэ ты? Дзіў на, 

што та кім ба гац цем не за ці ка ві ла ся кі на сту-

дыя «Бе ла русь фільм». Але, дзя ка ваць бо гу, 

за ці ка віў ся Вы да вец кі дом «Звяз да».

— У здзіўляючым па са бра ных фак тах 

і іх мас тац кім вы ра шэн ні гіс та рыч ным 

ра ма не «Князь Мсці слаў скі» вы ста ві це 

свай го ге роя — кня зя Мі ха і ла Жас лаў-

ска га — пе рад ды ле май: ад крыць ва ро ты 

вой скам рус ка га ца ра, якія аса дзі лі го рад, 

і тым са мым вы ра та ваць га ра джан ад 

раз ні ці тры маць аса ду, не бу ду чы ўпэў-

не ным у да па мо зе ад Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га. А пас ля пры няц ця цяж ка га 

ра шэн ня, ка лі ён упус ціў у го рад аб ло гу, 

паў ста ла ін шая ды ле ма: яко му га су да-

ру пры ся гаць? На шым су час ні кам час та 

да во дзіц ца вы ра шаць та кія тра гіч ныя за-

да чы? Ка лі час та, то атрым лі ва ец ца, што 

кні га да гэ та га ча су пад руч нік жыц ця?

— Мя не моц на бян тэ жыць дум ка, што 

мас тац кая лі та ра ту ра мо жа быць пад руч ні-

кам. Га лоў ны наш на стаў нік — са мо жыц цё, 

больш ні хто не мо жа ча ла ве ка на ву чыць. 

Зу сім ін шыя за да чы ў бе лет рыс ты кі: вы-

хоў ваць мас тац кі густ, па шы раць лек сі ку 

чы та ча, вы клі каць у ду шах доб рыя па чуц ці, 

пры му шаць за дум вац ца над праб ле ма мі 

быц ця. І не апош няя за да ча — да стаў ляць 

за да валь нен не ад чы тан ня. Не я па ста віў 

кня зя Жас лаў ска га пе рад жорст кай ды ле-

май, а жыц цё. І ра шэн не ён пры няў пра-

віль нае. Паз ней, у 1654 го дзе, жы ха ры 

вы ра шы лі біц ца з вой ска мі кня зя Тру бяц-

ко га — за вяр шы ла ся ўсё ма са вай гі бел-

лю мсці слаў цаў. «Па бі та больш за дзе сяць 

ты сяч ча ла век», — гэ та пры знан не са мо га 

ца ра Аляк сея Мі хай ла ві ча. Лі чы, амаль усё 

на сель ніц тва го ра да.

Што да ты чыц ца праб ле мы вы ба ру ў сён-

няш ніх рэа лі ях — што ж, до свед мі ну лых ча-

соў мо жа мець зна чэн не. У тым лі ку і апа срод-

ка ва на, дзя ку ю чы мас тац кай лі та ра ту ры.

— Вы яшчэ і дзі ця чы пісь мен нік. Ска-

жы це, мы, да рос лыя, за сва ёй мі тус нёй 

не губ ля ем ця пе раш няе па ка лен не NEXT? 

Як нам іх чуць — ка тэ га рыч ных і ра ман-

тыч ных, па-дзі ця ча му пя шчот ных і па-да-

рос ла му па тра ба валь ных, каб не пе ра ры-

ва ла ся су вязь па ка лен няў, каб ра зу ме лі 

нас, чу лі?

— На ва ша пы тан не ад ка заў адзін з ге-

ро яў ма ёй трэ цяй кніж кі пра дзя цей і для 

дзя цей: «Вы яшчэ бу дзе це га на рыц ца на мі». 

Гэ та ад на ча со ва і наз ва кні гі, якая толь кі 

з'я ві ла ся ў про да жы. Ка неш не, яны бу дуць 

леп шы мі за нас. На прык лад, мае сы ны 

леп шыя за мя не — больш даб рэй шыя, ра-

зум ней шыя, вы тры ма ныя. Упэў не ны, што 

дзе ці ра зу ме юць нас лепш, чым мы іх. Яны 

пер ша па чат ко ва скі ра ва ны на да бро, і баць-

коў ская (у тым лі ку пісь мен ніц кая) за да ча 

та кая ж, як у док та ра: «не на шкодзь».

— Не каль кі ка рот кіх пы тан няў. Ці лі чы-

це вы маг чы мым вяр тан не да стра ча ных 

ма раль ных каш тоў нас цяў?

— Са праўд ныя ча ла ве чыя каш тоў нас ці 

не зні ка юць. Хі ба менш за раз лю бо ві і дру-

жа люб нас ці? Ка неш не, ста ла больш пад-

ма ну, ка рыс лі вас ці, маг чы ма, жорст кас ці... 

Але, я ду маю, з ця гам ча су гра мад ства спра-

віц ца з усім гэ тым.

— Ваш лю бі мы пісь мен нік...

— Лю бі мых пісь мен ні каў ня ма, ёсць лю-

бі мыя тво ры. Іх шмат, не пе ра лі чыць.

— Рас ка жы це пра сям'ю. Ва шым бліз-

кім з ва мі лёг ка, не «пры гня та е це» сва ім 

аў та ры тэ там?

— Якія аў та ры тэ ты ў сям'і? Сям'я — тэ-

ры то рыя, дзе ўсе роў ныя — і муж, і жон ка, 

і дзе ці, і баць кі. На конт лі та ра ту ры ні хто са 

мной не спра ча ец ца, а па ўсіх ін шых пы-

тан нях — ка лі лас ка, я не су праць. Мой 

ста рэй шы сын Дзміт рый жы ве ў Анг ліі, вы-

кла дае ма тэ ма ты ку ў Ёрк скім уні вер сі тэ це. 

Ма лод шы Анд рэй — у Мін ску, ён клас ны 

пра гра міст. Не я іх, яны мя не «прыціскаюць» 

эру ды цы яй, кем лі вас цю. У нас з жон кай Ні-

най Ле а ні даў най тры ўнуч кі — Ле на, Ксе нія, 

Ні коль, — ад на за дру гую пры га жэй шая.

— Ці шмат па да рож ні ча е це па све це 

і ці час та бы ва е це на ма лой ра дзі ме, 

Мсці слаў шчы не?

— Не, я не па да рож нік. Для па да рож жаў 

па трэб ны час і гро шы, так што вы ба чай це. 

У Мсці слаў лі — так, бы ваю да во лі час та, 

асаб лі ва ў грыб ную па ру. Там у мя не баць-

коў ская ха та.

— «План ку» вы ўзя лі вы со кую — 

і твор чую, і жыц цё вую, — а на перс пек-

ты ву, на пэў на, шмат за дум?

— Я ха цеў бы на пі саць яшчэ апо весць ці 

ра ман аб ма ёй ма ці, Ве ры Іва наў не Пуш кі-

най. За да ча гэ тая на столь кі скла да ная, што 

па куль за мі рае пя ро. Пра віль ней, за мі рае 

ду ша ад скла да нас ці гэ тай за да чы.

Звяз доў цы шчы ра він шу юць вас, ша-

ноў ны Алег Аляк се е віч, з цу доў най да-

тай — 80-год дзем — і жа да юць зда роўя і 

та ко га ж твор ча га даў га лец ця і на да лей.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ



Прад стаў ля ем Прад стаў ля ем 
су раз моў цусу раз моў цу

Ждан (Пуш кін) Алег Аляк се е віч на ра-

дзіў ся ў 1938 го дзе ў Сма лен ску ў сям'і на-

стаў ні каў. За кон чыў Ма гі лёў скі пе дінс ты тут, 

паз ней — Лі тінс ты тут і Вы шэй шыя кур сы 

сцэ на рыс таў і рэ жы сё раў у Маск ве.

Аў тар не каль кіх кніг мас тац кай про зы, 

п'ес, мас тац кіх філь маў, зня тых на «Мас-

філь ме» і «Бе ла русь філь ме». Ак тыў на 

дру ку ец ца ў ра сій скіх «тоў стых» ча со пі сах. 

Член Са ю за пісь мен ні каў СССР і Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

Пі ша на рус кай і бе ла рус кай мо вах. 

Жы ве ў Мін ску. Пра цуе ў Вы да вец кім до-

ме «Звяз да» за гад чы кам ад дзе ла про зы 

ча со пі са «Нё ман».

«ХА ЦЕЎ БЫ НА ПІ САЦЬ 
ЯШЧЭ РА МАН ПРА МА ЦІ»

СВЕТАГЛЯД

«Быць ула да ром дум я і не ма рыў, 
прос та ха цеў пі саць апо вес ці 
і апа вя дан ні, і каб лю дзі іх чы та лі 
і атрым лі ва лі за да валь нен не».

Фо
 та

 Я
ў г
е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

«Са праўд ныя ча ла ве чыя каш тоў нас ці 
не зні ка юць. Хі ба менш за раз лю бо ві 
і дру жа люб нас ці? Ка неш не, ста ла 
больш пад ма ну, ка рыс лі вас ці, 
маг чы ма, жорст кас ці... Але, я ду маю, 
з ця гам ча су гра мад ства спра віц ца 
з усім гэ тым».


