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Фа то граф Па вел ПЯТ-

РЫ ШЧАЎ прый шоў на 

ін тэр в'ю не адзін. А з 

Хэ лен і Эш лі. Гэ та мі-

лыя фан тас тыч ныя 

іс то ты, па шы тыя з іль-

ну, які Па вел з жон кай 

Але най знай шлі ў ба бу-

лі ным ку фа ры.

«Усе «блы шы ныя 
рын кі» абы шлі 
ў по шу ках 
не звы чай ных 
ак се су а раў»

— Па вел, рас ка жы це 

з ча го ўсё па чы на ла ся, 

як прый шла ідэя за няц ца 

цац ка мі?

— З та го, што мы пры-

еха лі ў Шар каў шчын скі ра-

ён, у дом, дзе ка лісь ці жы ла 

Але ні на ба бу ля, і знай шлі 

там два ру ло ны са ма тка на-

га лё ну. Уяў ля е це, пра ля жаў 

там больш за 50 га доў. Але 

час яго ні коль кі не па пса ваў. 

Толь кі зір ні це: гэ та вель мі 

якас ны, тры ва лы ма тэ ры ял. 

Адзін ру лон мы ўжо па тра ці-

лі на цац кі... Я пе ра ка на ны: 

у бе ла рус кіх вёс ках та ко га 

даб ра яшчэ ха пае. Але, на 

жаль, стаў лен не мно гіх лю-

дзей да гэ та га скар бу спе-

цы фіч нае. Маў ляў, на вош та 

нам пыль ная ста рая тка ні на? 

Але гэ та не пра на шу сям'ю. 

Мы — ама та ры він таж ных 

рэ чаў, з гіс то ры яй, з асаб-

лі вай энер ге ты кай. Ка лі па-

чы на лі з жон кай пра ца ваць 

у На цы я наль най шко ле пры-

га жос ці — я як фа то граф, 

яна як сты ліст — усе мін скія 

«блы шы ныя рын кі», «сто кі» 

ды сэ канд-хэн ды абы шлі, 

шу ка лі не звы чай ныя ак се-

су а ры для фо та се сій. У нас 

до ма вя ліз ны ча ма дан ра-

ры тэ таў: ста ра даў нія фран-

цуз скія ка рун кі, чэш ская бі-

жу тэ рыя... Гэ та ўсё каш туе 

ка пей кі, але ра зам з тым 

мае бяс цэн ны энер ге тыч ны 

эфект. Пры нам сі, як і льня-

ная тка ні на, якую тка ла Але-

ні на ба бу ля.

— Але ж ба бу лін лён 
калі-не будзь скон чыц ца, 
што та ды бу дзе це ра біць?

— Бу дзем шыць з крам-
на га, па пя рэд не са ста рыў-
шы яго. Гэ та вель мі ці ка вы 
і твор чы пра цэс — пе ра тва-

рэн не звы чай на га лё ну ў він-

таж ны. Ра дуе, што ў Ор шы, 

на льно кам бі на це, сён ня 

ро бяць цу доў ную якас ную 

тка ні ну.

— Я так ра зу мею, ва-

шай жон цы ў спад чы ну ад 

ба бу лі да стаў ся не толь кі 

са ма тка ны лён, але і «за-

ла тыя» ру кі?

— Так, ба бу ля Але ны не 

толь кі тка ла, але і цу доў на 

шы ла, дзя ду ля май стра ваў 

акар дэ о ны, брат — роз ныя 

рэ чы з дрэ ва. Гэ тая ру кас-

тасць, ві даць, на ге не тыч-

ным уз роў ні пе рад ала ся і 

ма ёй жон цы. Та лент пра-

явіў ся пас ля на ра джэн ня 

на шых да чок. Але на з за да-

валь нен нем шые ім су кен кі, 

ары гі наль ныя кас цю мы на 

Но вы год. Не та му, што ня ма 

маг чы мас ці ку піць, прос та 

хо чац ца, каб аб ноў ка бы ла 

па фі гу ры. Мож на, вя до ма, 

і крам ную рэч па да гнаць, 

але знач на ці ка вей па шыць 

штось ці ўлас на руч. Тым 

больш гэ та вы хоў вае ў доч-

ках ін ды ві ду аль насць і доб-

ры густ. Пас ля та го як жон ка 

скон чы ла кур сы шыц ця, мы 

ёй ад ра зу ж ку пі лі доб рую 

швей ную ма шын ку. Гэ та 

вель мі важ на: якас ная тэх-

ні ка да па ма гае ў твор час ці.

«Ха цеў пад клас ці 
ба буль цы 
пад спін ку Ка та зая, 
але не ад ва жыў ся»

— Ва шыя доч кі так са ма 

ак тыў на ўдзель ні ча юць у 

ся мей най спра ве?

— Так, ме на ві та яны, 

гу ля ю чы, пры дум ляць ім-

ёны но вым цац кам: Ка та-

зай, Чу-ча, Він кі, Бе ге мот 

Лі ма над, Дзя ду ля ка пі та на 

Кус то, Шу шум ба, Зу ба зеі... 

А так са ма не ве ра год ныя гіс-

то рыі пра іх пры го ды. Нам, 

да рос лым, за ста ец ца толь кі 

пад гля даць і пад слу хоў ваць. 

Ка лі на ра дзі ла ся ста рэй шая 

дач ка, я за вёў ча ра дзей ны 

на тат нік, ку ды мы з Але най 

уклей ва ем дзі ця чыя ма люн-

кі, а так са ма за піс ва ем усе 

іх на ват во ры і ары гі наль ныя 

фра зы. Во жы ка ма лыя ра-

ней ча мусь ці на зы ва лі «сё-

ка», са ма лёт — «мі сі ёт», 

змяю — «мі сія». Я вель мі 
да лі кат на стаў лю ся да ўся-
го, што яны ства ра юць, усё 

гэ та пад шы ваю, у нас вя-

ліз ныя ар хі вы. Дзе ці — гэ та 

не рэ аль ны па ток энер гіі, іх 

фан та зіі — бяс цэн ная скар-

бон ка ідэй.

— Со ня і Мар та не толь-

кі пры дум ля юць ім ёны 

но вым ге ро ям, але і з'яў-

ля юц ца ва шы мі асноў ны-

мі фо та ма дэ ля мі. Акра-

мя та го, ба чы ла, што вы 

ро бі це ду шэў ныя здым кі 

ца цак не толь кі з доч ка мі, 

але і ў са мых не ча ка ных 

мес цах па-за ква тэ рай: у 

дуп ле дрэ ва, на клум бе з 

квет ка мі...

— Як толь кі Але на па-

шые ней кую но вую цац ку, 

яна ад ра зу ж апы на ец ца ў 

ма ім за плеч ні ку. На шу яе 

паў сюль з са бой і вель мі 

шмат фа та гра фую ў роз-

ных мес цах. Ка та зая (фан-

тас тыч ная іс то та, якая з 

ад на го бо ку на гад вае ка-

та, з дру го га — зай ца. — 

Аўт.), я на огул увесь мі ну-

лы год ва зіў па ўсёй кра і не. 

Ішоў не як з гэ тай цац кай 

па пар ку, фа та гра фа ваў. 

Ба чу, ся дзіць ба буль ка на 

ла вач цы з жа лез най спін-

кай. І мне так шка да ста-

ла яе, ду маю, мо пад клас-

ці ёй Ка та зая, каб мяг чэй 

бы ло. Але не ад ва жыў ся. 

(Умі ха ец ца.) Наш Ка та зай 

на огул шмат функ цы я наль-

ны. У мя не ёсць не каль кі 

ідэй, як мож на гэ тую цац ку 

вы ка рыс тоў ваць. Пла ную ў 

най блі жэй шы час зра біць 

не вя ліч кі ві дэа ро лік-ін-

струк цыю.

— Мож на ска заць, што 

агуль ная спра ва з'яд на ла 

ва шу сям'ю?

— Я не ска заў бы. Бо мы 

і да та го, як за ня лі ся цац-

ка мі, жы лі друж на. Прос та 

ў ся мей ным жыц ці Пят ры-

шча вых па чаў ся но вы ці ка-

вы этап. Я, да рэ чы, за ўва-

жыў, што пас ля та го, як у 

на шым до ме з'я ві лі ся льня-

ныя цац кі, Со ня і Мар та пе-

ра ста лі гу ляць з крам ны мі 

бар бі. А ня даў на, ка лі я чар-

го вы раз на зі раў, як доч кі 

ўклад ва юць спаць Чу-чу ды 

Шу шум бу, у мя не на ра дзі-

ла ся ідэя. Цу доў на бы ло б 

па чаць ра біць пер са на жаў 

для ля леч ных тэ ат раў, як 

бе ла рус кіх, так і за меж ных. 

У най блі жэй шы час па спра-

бу ем зняць свой ся мей ны 

ма лень кі спек такль і вы-

клас ці на «Юту бе». У нас 

ужо ёсць не каль кі цу доў ных 

гіс то рый. Тым больш мая 

жон ка — рэ жы сёр фальк-

лор на га тэ ат ра.

«Жыц цё ад но, 
ёсць сэнс зай мац ца 
толь кі тым, 
што акры ляе»

— Што аль бо хто 

на тхняе вас з жон кай на 

но выя цац кі?

— Па-пер шае, доч кі. 

Со ня і Мар та — на шы га-

лоў ныя на тхняль ні цы. Па-

дру гое, лю дзі, якія цэ няць 

руч ную пра цу і не шка ду юць 

ча су на зва рот ную су вязь. 

Не так даў но 45-га до вы жы-

хар Япо ніі ўба чыў у сац сет-

ках фо та зды мак на шай лі сі-

цы. У япон цаў «кі цу нэ» (так 

на зы ва ец ца гэ тая жы вё ла ў 

япон скай мі фа ло гіі) лі чыц ца 

ў тым лі ку ахоў ні цай сям'і. 

І па пра сіў, каб мы яму яе 

пе ра сла лі. Ба чы лі б вы, як 

ён ра да ваў ся, ка лі атры маў 

цац ку. На ват да слаў мне ві-

дэа, як ён з лі сі цай кла ня ец-

ца. І на пі саў: «Я ад чу ваю ся-

бе по бач з бліз кім сяб рам. 

Бу ду пес ціць яго і бе раг чы 

як зрэн ку во ка. Мне зда ец-

ца, я бліз кі да ча гось ці...» 

Па доб ныя вод гу кі не ве ра-

год на акры ля юць. Хо чац ца 

тва рыць яшчэ і яшчэ. У та-

кія мо ман ты пе ра кон ва еш-

ся, што ты на пра віль ным 

шля ху. А яшчэ мне пры ем-

на, што дзя ку ю чы на шай 

лі сі цы япо нец да ве даў ся, 

што ёсць та кая кра і на, як 

Бе ла русь.

— Я так ра зу мею, ра-

мес ніц тва не асноў ная ва-

ша дзей насць?

— Гэ та па куль. Ве ру ў 

тое, што з ма лень кай ся-

мей най спра вы мо жа вы-

рас ці штось ці боль шае. Бо 

ін та рэс да ды зай нер скіх 

рэ чаў ёсць. Не так даў но я 

па зна ё міў ся з бе ла ру сам, 

які дзя ку ю чы цац кам стаў 

до ла ра вым міль я не рам. Ён 

рас пра цоў вае іх ды зайн, а 

ро біць у Кі таі. Дык вось яго 

цац кі ка рыс та юц ца па пу ляр-

нас цю па ўсім све це.

Мне мно гія ка жуць: та-

бе ўжо 43, зай мі ся чым-

не будзь больш сур' ёз ным. 

Я ж ужо даў но зра зу меў: 

са мы пра віль ны шлях — 

пры слу хоў вац ца да сва ёй 

ін ту і цыі. Адзін зна ё мы, яко-

му за 70, ска заў клас ную 

фра зу: «Жыц цё ад но, ёсць 

сэнс зай мац ца толь кі тым, 

што акры ляе». А яшчэ мя не 

вель мі на тхняе фра за Ка ко 

Ша нэль: «Ка лі вы хо ча це 

мець тое, ча го ні ко лі не ме-

лі, пач ні це ра біць тое, ча го 

ні ко лі не ра бі лі».

— Па вел, у вас дзве дач-

кі. Ці ёсць ней кі сак рэт, як 

на ла дзіць з імі да вер лі выя 

ад но сі ны?

— Трэ ба як ма га больш 

ча су ба віць з дзець мі, ста-

рац ца зна хо дзіць ад ка зы 

на ўсе іх «ча му?». Вось і 

ўвесь сак рэт. За раз я вель-

мі люб лю гу ляць на ву лі цы з 

ма лод шай дач кой, ёй пяць 

га доў. Мы ні ко лі не за трым-

лі ва ем ся на ад ной дзі ця чай 

пля цоў цы. Мі ні мум 5-7 абы-

хо дзім. У гэ ты час я ма гу яе 

па фа та гра фа ваць, Мар та 

вель мі лю біць па зі ра ваць. 

З дзець мі трэ ба раз маў ляць 

на роў ных, не сю сю кац ца. 

Аба вяз ко ва хва ліць, на ват 

за не вя лі кае да сяг нен не. 

І ні ў якім ра зе нель га пад-

мя няць ду хоў ныя ад но сі ны 

ма тэ ры яль ны мі па да рун ка-

мі. Яшчэ ў на шай сям'і ві та-

ец ца дзі ця чая іні цы я ты ва. 

На прык лад, ня даў на Со ня 

па пра сі ла, каб яе ад да лі ў 

му зыч ную шко лу на элект-

ра гі та ру. Мы з Але най яе ад-

ра зу ж пад тры ма лі. Або ка лі 

Мар та хо ча па ма ля ваць, то, 

як бы я ні ста міў ся, але да-

стаю фар бы. Га лоў нае, не 

пры туп ляць ін та рэс у дзе-

цях. На ват ка лі іх «ха чу» хо-

піць уся го на пяць хві лін.

За раз жон ка з доч ка мі 

за го ра дам. На Ві цеб шчы-

не ў Чаш ніц кім ра ё не жы ве 

це шча. У нас та кая тра ды-

цыя — на ле та мае дзяў ча-

ты едуць ту ды. Дзе цям там 

вель мі па да ба ец ца. Плюс 

час, пра ве дзе ны на пры ро-

дзе, іх азда раў ляе. Ка лі яны 

з'яз джа юць, я вель мі без іх 

су мую. Па тэ ле фо не раз-

маў ля ем не каль кі ра зоў на 

дзень, здым ка мі па вай бе ры 

аб мень ва ем ся. Але мне не-

аб ход на быць у Мін ску: се сія 

(Па вел па сту піў на за воч нае 

ад дзя лен не фа куль тэ та жур-

на ліс ты кі. — Аўт.), пра ца. Ды 

і тое, што мы з жон кай ней-

кі час жы вём на ад лег лас ці, 

толь кі ўма цоў вае на шы ад-

но сі ны. Не да рэм на ж ка жуць: 

пе ра ме ны па трэб ныя для та-

го, каб усё за ста ло ся як ра-

ней. Мы з Але най у шлю бе 

ўжо 18 га доў. Ка лі я яе су-

стрэў, ад ра зу ж зра зу меў, 

што гэ та мой ча ла век. Ні ко лі 

та ко га не бы ло. Я да гэ туль 

маю да яе па чуц цё пя шчо ты, 

ка хан ня. Не ўяў ляю, як мож-

на жыць з не лю бі мы мі людзь-

мі пад ад ным да хам. Гэ та па-

сту по ва раз бу рае ча ла ве ка 

знут ры. А хо ча це яшчэ адзін 

сак рэт тры ва ла га шлю бу? 

Я ста ра юся ні ко лі не ўказ ваць 

жон цы, што і ка лі ра біць, бо 

па ва жаю яе жа дан ні і ўнут ра-

ную сва бо ду. І гэ та ўза ем на.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ 
БА БУ ЛІ НА ГА ЛЁ НУ
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Твор чая сям'я ПЯТ РЫ ШЧА ВЫХ.


