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— Ва сіль Ва сіль е віч, пры га-
дай це час жыц ця ва ша га баць кі 
ў Грод не. Ці за ха ва лі ся да мы і 
ву лі цы, на якіх жыў Ва сіль Бы-
каў?

— Та ды я быў яшчэ зу сім ма-
лым, та му штось ці кан крэт нае 
ўспом ніць мне скла да на. Ад нак 
усё гэ та пад ра бяз на апі са на ў яго 
ме му а рах, у кні зе «Доў гая да ро га 
да до му». З тых ча соў го рад моц-
на змя ніў ся. На ват 15-20 га доў 
на зад, ка лі іш ла раз мо ва пра тое, 
каб «пад пі саць» мес цы, у якіх 
жыў баць ка, бы ло ўжо прак тыч-
на не маг чы ма знай сці тыя да мы. 
Па мя таю, што апош няе мес ца, у 
якім мы жы лі пе рад тым, як пе ра-
еха лі на ву лі цу Але га Ка ша во га 
(ця пе раш няя Тра ец кая), бы ло на 
Па жар ска га — гэ та на тэ ры то рыі 
су час на га га рад ско га ста ды ё на. 
Жы лі па пя рэд не на роз ных ква тэ-
рах на Пра ва на бя рэж най і за Нё-
ман скай част кай го ра да. Сва ёй 
ква тэ ры не ме лі і та му зды ма лі, 
дзе атрым лі ва ла ся.

— Ці змо жа це ўзга даць пер-
шыя тво ры Бы ка ва? Дзе яны 
дру ка ва лі ся?

— З та го, што пом ню з тых ча-
соў, ка лі я быў яшчэ хлоп чы кам: 
пер шым і вя лі кім тво рам баць кі 
з'я ві ла ся «Аль пій ская ба ла да». 
Бо пра яе шы ро ка ка за лі ў той 
час. І, як па мя таю, баць ку та ды 
ўжо на зы ва лі пісь мен ні кам.

— Маг чы ма, уз га да е це мо-
ман ты, ка лі вы за ўва жа лі баць-
ку за ду мен ным за пісь мо вым 
ста лом? Мо жа, ён пі саў упо тай, 
каб ні хто не ба чыў? Мо жа, дзя-
ліў ся чар на вы мі на кі да мі тво-
раў?

— Я быў ма лод шым сы нам 
і, зра зу ме ла, ба чыў, як баць ка 
пра ца ваў у сва ім па коі ў до ме па 
ву лі цы Але га Ка ша во га. Аб мяр-
коў ваць са мною пла ны бу ду чых 
тво раў у той час, вя до ма, не бы-
ло сэн су. Ад ной чы ён пры знаў ся, 
што лепш пра цу ец ца яму та ды, 
ка лі ён адзін до ма, ка лі ні хто не 
пе ра шка джае: ні дзе ці, ні жон ка. 
Па мя таю, што я і ста рэй шы брат 
час та бы ва лі ў яго па коі, ха це лі 
за лез ці ў яго па пе ры. Нам там 
бы ло ці ка ва, мы гу ля лі, але баць-
ка нас не вы га няў з па мяш кан ня. 
Ця пер я сам ра зу мею, што дзі-
ця чая бе га ні на пе ра шка джае ў 
пра цы і не дае маг чы мас ці скан-
цэнт ра вац ца.

— Ці шмат сустрэч было ў 
пісьменніка?

— Ве даю, што баць ка ез дзіў 
як у да лё кія кра і ны, так і па Бе-
ла ру сі. Ска жу, што па езд кі бы лі 

роз ныя: і цяж кія, і па спя хо выя. 
Ажыц цяў ля лі ся яны з чле на мі 
Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі, у 
пры ват нас ці, як на Пры пяць, так 
і ў ін шыя рэ гі ё ны, якія бы лі па зна-
ча ны ў пэў най пра гра ме.

— Ці змо жа це ўзга даць тых 
асоб, якія на вед ва лі Ва сі ля Ула-
дзі мі ра ві ча? Мо жа, гэ та бы лі 
за меж ныя гос ці, сяб ры?

— Пер ша па чат ко ва ха чу на-
зваць гро дзен скіх сяб роў: Аляк-
сея Кар пю ка, Ва лян ці на Чэ кі на, 
Аляк санд ра Бо гу ша — га лоў на-
га рэ дак та ра «Гро дзен скай праў-
ды». З пры ез джых бы лі мін скія 
сяб ры і та ва ры шы (знач най асо-
бай ся род іх вы лу чаў ся Ры гор Ба-
ра ду лін) і ін шыя. З за меж ных ка го 
ма гу ўзга даць? Ге ор гі Вы лчаў — 
пісь мен нік з Бал га рыі. Гэ та бы лі 
1960-я га ды. На ту раль на, апош-
нія 20 га доў, пры клад на з 1975 
го да, баць ка жыў у Мін ску. Але 
Грод на час ад ча су на вед ваў.

— Ці пе ра даў ён дзе цям, 

уну кам і праў ну кам свой твор-
чы дар? Ці пі ша хто?

— Ні хто, на жаль, не пі ша. Я ін-
шы раз пры дум ляю апа вя дан ні на 
ры бац кія тэ мы. Дар баць кі ні ко му 
не пе ра даў ся, дзе ці не схіль ны да 
гэ та га. У мя не, на прык лад, ця га 
да пры ро да знаў ства. Але пры зна-
ю ся, што ў мя не по чырк па доб ны 
да баць ка ва га. А ка лі я быў ма ла-
дзей шы, то спра ба ваў ма ля ваць, 
але ж гэ та ўсё бы ло на па чат ко-
вым уз роў ні. Ад ным сло вам, дзе ці 
і ўну кі пай шлі сва ёй да ро гай.

— А ці ша ну юць на шчад кі 
па мяць пра свай го вя до ма га 
дзе да і пра дзе да? Якім яны яго 
ўяў ля юць?

— Ім скла да на ўя віць дзе да як 
пісь мен ні ка ці па лі тыч на га дзея-
ча. Бо для іх ён най перш дзя ду ля. 
А што ты чыц ца па лі тыч най дзей-
нас ці, то гэ та спра ва да рос лая, 
бо толь кі да рос лы мо жа аца ніць 
яе ці ней кім чы нам паў дзель ні-
чаць. Ка лі ж ка заць пра яго як пра 
пісь мен ні ка, то той, хто лю біць 
чы таць, бу дзе ца ніць яго пісь-
мен ніц кую спра ву. На прык лад, 
мой ма лод шы сын Ва сіль чы тае 
тво ры дзя ду лі, яны яму вель мі па-
да ба юц ца.

— А як ста вяц ца да вас на 
пра цы і на огул у гра мад стве, 

ве да ю чы, што вы сын вя лі ка га 
пісь мен ні ка?

— У апош ні час ко ла зно сін 
зву зі ла ся, і я прак тыч на не ад чу-
ваю да ся бе асаб лі ва га стаў лен-
ня. Пад час ву чо бы ў ін сты ту це я 
ка лі-ні ка лі за ўва жаў та кую ўва гу. 
Але я лі чу, што ле пей быць ці ка-
вым лю дзям дзя ку ю чы са бе са-
мо му, а не з-за сла ву та га баць кі. 
Іна чай лепш за ста вац ца прос та 
ні кім не за ўва жа ным.

— Ва сіль Бы каў па кі нуў свет 
у зна ка вы для Бе ла ру сі дзень 
— 22 чэр ве ня 2003 го да. Яго 
тво ры — гэ та цэ лая сіс тэ ма 
ней кіх зна каў і сім ва лаў...

— Па пра фе сіі я ўрач і на гэ-
та гля джу прос та, зу сім з ін ша га 

бо ку. Я не ве ру ў роз ныя зна кі. 
Ёсць ча ла век і ёсць яго лёс. Але 
ка лі шу каць пэў ную су вязь, то 
су па дзен не са праў ды сім ва ліч-
нае. Жыц цё баць кі пе ра крэс лі ла 
вай на, і твор часць бы ла пры све-
ча на гэ тай тэ ме. 22 чэр ве ня для 
на ро да і для яго аса біс та вы зна-
ча ец ца вя лі кай тра ге ды яй. У гэ-
тым, без умоў на, мож на ба чыць 
асаб лі вы сэнс.

— Апош няй кні гай Ва сі-
ля Ула дзі мі ра ві ча з'яў ля ец-
ца «Доў гая да ро га да до му». 
Ці па спеў ён уба чыць яе пры 
жыц ці?

— Па спеў. Гэ та мая са мая 
лю бі мая кні га з тых, што на пі саў 
баць ка. Яна бліз кая і зра зу ме лая 
мне.

— Мно гія чы та чы вы лу ча юць 
з твор час ці Ва сі ля Бы ка ва свае 
лю бі мыя тво ры: «Мёрт вым не 
ба ліць», «Сот ні каў»... На ва шу 
дум ку, які яго твор са мы моц-
ны?

— Цяж ка га ва рыць пра твор-
часць баць кі, бо па ка лен ні і час 
мя ня юц ца. Каб лепш зра зу мець 
яго твор часць і штось ці вы лу чыць, 
мож на пра чы таць яго ўлас ныя 
дум кі пра гэ та ў ме му а рах. Ра зам 
з ча сам мя ня ем ся і мы са мі. Та му 
цяж ка вы ра шыць, што леп шае, а 

што сла бей шае... Яшчэ школь-
ні кам я чы таў яго ва ен ныя апо-
вес ці, але та ды зра зу мець сэнс 
на пі са на га мне бы ло скла да на. А 
больш поз нія тво ры, па чы на ю чы 
са «Зна ка бя ды», я чы таў ужо ў 
да рос лым уз рос це, ка лі змог зра-
зу мець і ад чуць усю іх глы бі ню. 
«Пай сці і не вяр нуц ца», «Сот ні-
каў» — тво ры, раз лі ча ныя на ста-
ла га чы та ча. Гэ та не чы тан не на 
ноч. Яны па тра бу юць не са мо га 
пра чыт ван ня, а ад чу ван ня та го, 
што хо ча да нес ці аў тар. Але не 
кож ны ад ра зу змо жа ўспры няць 
гэ тыя і ін шыя тво ры баць кі.

— Шмат тво раў Бы ка ва бы-
ло эк ра ні за ва на. А як ста віў ся 
да гэ та га ён сам? Ці зга джаў-
ся з па ста ноў шчы ка мі і рэ жы-
сё ра мі? Ці змаг лі яны да нес ці 
гле да чу тое, што імк нуў ся ён 
пе ра даць у тво рах?

— Больш за год та му ў Лат віі 
быў па ка за ны ра сій скі фільм па 
апо вес ці «Знак бя ды». Ус па мі на-
ец ца, што баць ка ста віў ся з на-
пру жан нем як да эк ра ні за цыі, так 
і да тэ ат раль ных па ста но вак па 
сва іх тво рах. Пра ка го ка заў доб-
ра, дык гэ та пра Ла ры су Шы піць-
ку, якая ста ві ла фільм па «Сот-
ні ка ву». Гэ та, зда ец ца, адзі ная 
эк ра ні за цыя яго тво ра, пра якую 
ён вы каз ваў ся з па дзя кай.

— Пісь мен нік пра жыў скла-
да нае і за гад ка вае жыц цё. У 
час вай ны, на прык лад, не ад-
на ра зо ва зна хо дзіў ся на краі 
свай го жыц ця: трап ляў пад 
танк, быў па зна ча ны ў спі се 
за гі ну лых...

— Так, гэ та ён згад вае ў сва іх 
ус па мі нах, апіс вае стра шэн ныя 
баі, як, на прык лад, на Укра і не, 
ка лі быў этап ня мец ка га контр на-
ступ лен ня, да та го ж вель мі шмат 
са вец кіх сал дат за гі ну ла і згу бі ла-
ся. Гэ та ўсё рэ аль на, бо част ка 
бай цоў трап ля ла ў акру жэн не і 
губ ля ла су вязь. І ў на шы дні зна-
хо дзяць астан кі тых не вя до мых 
бай цоў. Вай на — гэ та ха ос, і я 
не ду маю, што та кое зда ра ла ся 
толь кі з ма ім баць кам, бо та кіх 
вы пад каў бы ло мност ва.

— Ка лі пла ну ец ца ад крыц цё 
му зея Ва сі ля Бы ка ва ў Жда но ві-
чах? Чым ён бу дзе ад мет ны?

— Цяж ка ад ка заць на гэ та 
пы тан не. Па куль усё ў пра ек тах, 

ідуць рас пра цоў кі. Там ёсць не-
вя лі кі двух па вяр хо вы до мік дач-
на га ты пу. Ка лі бу дуць срод кі, то 
з пэў най экс па зі цы яй мож на бу-
дзе па зна ё міць на вед ні каў і пры-
хіль ні каў, бо ма тэ ры ял ма ец ца 
вя ліз ны: ру ка пі сы, ліс ты, пе ра-
піс ка, фо та і ін шае, што мож на 
па ка заць. Вя до ма, без кі раў ніц-
тва му зея ні чо га не атры ма ец-
ца. На прык лад, ёсць му зеі май го 
баць кі ва Укра і не, пад Ір куцкам. 
На па ся джэн ні Са ве та Мі ніст раў 
вы ра ша лі ся пы тан ні на конт му-
зея. Час па ка жа. Усё за ле жыць і 
ад ра шэн ня чы ноў ні каў.

— Чым вы лу ча ла ся мес ца 
жы хар ства Ва сі ля Бы ка ва ў 
Жда но ві чах?

— Гэ та быў са доў ніц кі ка а пе-
ра тыў са стан дарт ны мі шас цю 
сот ка мі зям лі і з дач ным дам ком. 
Ва кол ага ро джы бы лі та кія ж ка-
вал кі зям лі. Ад мет на га ні чо га там 
не бы ло ў той час. Да ча бы ла та-
кая ж, як і ўсе на ва коль ныя.

— Акра мя зга да на га, ці ёсць 
яшчэ му зеі Ва сі ля Бы ка ва?

— Усё за ле жыць ад тэр мі на-
ло гіі, бо ці ўсё пе ра лі ча нае мож-
на на зваць му зе ем?.. У нас ёсць 
му зей Ва сі ля Бы ка ва ў Грод не 
— гэ та аль тэр на тыў ная ве тэ ран-
ская ар га ні за цыя, якая тры ма ец-
ца за кошт не каль кіх пен сі я не раў 
у не вя ліч кім па коі. Экс па зі цыя 
тут са бра на ня дрэн ная, але стан 
і ўмо вы для іс на ван ня жах лі выя. 
Тым больш што год та му па мёр 
ды рэк тар гэ та га му зея Мі ка лай 
Мель ні каў. Жмень ка ста рых лю-
дзей — ве тэ ра наў Вя лі кай Ай-
чын най вай ны — утры маць на 
пла ву гэ ты ку ток у та кіх умо вах 
не змо жа. А ўжо ка лі ка заць пра 
му зей, то без пад трым кі дзяр-
жа вы прос та не абы сці ся. Ёсць 
не вя лі кая экс па зі цыя і ў му зеі 
«Гро дзен скай праў ды», але ж 
гэ та прос та стэн ды. Усё пад-
вес ці пад тэр мін «му зей» вель мі 
скла да на.

— Што вы ска жа це бу ду ча-
му па ка лен ню? Ва шы сло вы-
па жа дан ні як сы на вя до ма га 
пісь мен ні ка.

— Ска жу, што трэ ба чы таць. 
Бо ні я кі ін шы нось біт ін фар ма цыі 
не мо жа па раў на цца з кні гай. На 
чы тан не ця пер тра ціц ца ўсё ме-
ней і ме ней ча су. Лі та ра ту ра ста-
но віц ца ін шай. У наш час пі саць 
вель мі лёг ка. Бо ка лі ра ней над 
рад ком пры хо дзі ла ся ла маць га-
ла ву, то ця пер гэ тыя рад кі сып-
люц ца з кам п'ю та ра, як з вяд ра. 
І на пі саць кні гу за ме сяц сён ня 
не скла да на. У лі та ра ту ры ін шы 
ўзро вень, та му мне, пры зна ю ся, 
цяж ка чы таць тое, што вы да ец-
ца апош нім ча сам. Кла сі ка — гэ-
та асоб ны пласт мас тац тва, яго 
ня ма чым за мя ніць. Хто змог 
свое ча со ва да лу чыц ца да яе, 
той пра цяг вае чы таць. Хо чац ца, 
каб яна бы ла цэ мен там на ша га 
жыц ця. Я сам чы таю тое ж, што 
бы ло на пі са на, на прык лад, 20-
30 га доў таму, ад нак яно па ці ху 
ады хо дзіць, і гэ та вы клі кае сум, 
шка да ван не і боль.

Гу та рыў Алесь ХІТ РУН
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Дзяр жаў ны ка мер ны ар кестр Рэс пуб лi кi Бе-
ла русь прад ста вiў на шу кра i ну на ад крыц цi 
35-га Мiж на род на га фес ты ва лю су час най 
му зы кi «Мас коў ская му зыч ная во сень».

Па чаў ка лек тыў свой кан цэрт ны се зон з «Бе-
ла рус кай му зыч най во се нi» — кан цэр там-пры свя-
чэн нем вы дат най скры пач цы са вец кiх ча соў Зо ры 
Шых мур за е вай. Ча му — па тлу ма чыў га лоў ны ды-
ры жор Дзяр жаў на га ка мер на га ар кест ра, за слу жа-
ны ар тыст Ра сii Яў ген Буш коў, з якiм мы су стрэ лi ся 
на пя рэ дад нi па езд кi ў Маск ву:

— Пра гра ма кан цэр та, якой мы ад кры лi мiн скi се-
зон i прад ста вi лi ў Маск ве, ад роз нi ва ец ца ад iн шых, 
па коль кi ў ёй са бра ны тры са лiс ты: аме ры кан ская 
скры пач ка Юлiя Буш ко ва, юная ву ча нi ца Цэнт раль-
най му зыч най шко лы, але якую ўжо доб ра ве да юць 
у Мiн ску, Мi шэль Буш ко ва i бель гiй скi скры пач Марк 
Буш коў (у 2012 го дзе ён стаў лаў рэ а там кон кур су iмя 
Ка ра ле вы Лi за ве ты ў Бру се лi, а на на ступ ны год за-
ва я ваў Гран-пры мiж на род на га кон кур су ў Ман рэ а лi). 
Мне вель мi ха це ла ся, каб не толь кi тры скры па чы з 
роз ных кра iн, роз ных школ i роз на га ўзрос ту са бра-
лi ся на ад ной сцэ не, але каб яны аба вяз ко ва яшчэ 
i па му зi цы ра ва лi ра зам. Гэ та гiс та рыч ная па дзея 
не толь кi для на шай сям'i, але i для мiн скай пуб лi кi, 
та му што на рэш це ўда ло ся знай сцi пры чы ну i пад-
ста ву для та го, каб сю ды пры ехаў мой сын Марк. 
Ня гле дзя чы на тое, што яму 22 га ды, ён ужо скон чыў 
сваю аду ка цыю i мае вя лiз ны во пыт — i соль ных 
вы ступ лен няў, i ра бо ты ў ар кест ры. Акра мя та го, 
рэа лi за ва ла ся мая даў няя ма ра: сыг раць цу доў ны 
струн ны квар тэт Эд вар да Гры га Соль мi нор. Грыг 
быў лю бi мым кам па зi та рам ма ёй ма мы. Мне ўда ло ся 
знай сцi ў яе вя лiз най нот най бiб лi я тэ цы ад ну пар тыю 
скрып кi з квар тэ та Гры га, дзе за ха ва лi ся штры хi, 
«паль цы», на пi са ныя яе ру кой.

— Цi мож на па слу хаць у за пi се, як iг ра ла 
скры пач ка Шых мур за е ва?

— Яе гра ма фон ная спад чы на па раў наль ная з ад-
ной ма лень кай жам чу жын кай, якую мож на знай сцi 
на бяс край нiм пяс ку: за ста ла ся сту дый на за пi са ная 
толь кi ад на плас цiн ка. Яна шмат iг ра ла на ра дыё, 
шмат па кi ну ла за пi саў, зроб ле ных з кан цэр таў, але 
гэ та не ад но сiц ца да лi ку тво раў з вок лад кай, кан-
вер там i за пi са ных у сту дыi. Быў шы скры па чом, 
якi iн тэн сiў на гаст ра ля ваў па Ра сii i за мя жой, я 
су стра каў лю дзей, якiя чу лi маю ма му ў ма ла до-
сцi. Яны час та па ды хо дзi лi да мя не i ка за лi: «Вы 
ве да е це, мi ну ла ўжо двац цаць (трыц цаць) га доў 
з мо ман ту, ка лi мы чу лi ва шу ма му, але да гэ тай 
па ры не мо жам за быць яе гук». Ка лi я на ра дзiў ся, 
праз не каль кi га доў на дыш лі да во лi цяж кiя ча сы, i 
яна тра пi ла ў спi сы не вы яз ных у Са вец кiм Са ю зе. 
На адзi нац цаць га доў яе мiж на род ная кар' е ра бы ла 

пе ра рва на. Але ця пер з усёй аб вост ра нас цю чу юц-
ца тыя iн та на цыi, якiя пры му ша лi лю дзей за пом нiць 
гэ тае гу чан не на мно гiя дзе ся цi год дзi, а маг чы ма, 
i на ўсё жыц цё. Ужо не ка жу чы пра тое, што ёсць 
тво ры, якiя са праў ды кож ны раз вы клi ка юць слё зы. 
Ме на вi та скрып ка мае пра мы до ступ да ча ла ве чых 
сэр цаў, толь кi трэ ба ад па вед на ўмець з ёю абы хо-
дзiц ца. Гэ та га ня ма нi ў ар кест ра, нi ў фар тэ пi я на, 
гэ та ёсць толь кi ў го ла су i скрып кi.

— Як уз нiк ла маг чы масць вы сту пiць у 
Маск ве?

— Ка лi мы ад зна ча лi 45-год дзе ка мер на га ар-
кест ра на сцэ не Бе ла рус кай дзяр жаў най фi лар мо нii 
юбi лей ным кан цэр там, ад но з вiн ша ван няў, якое 
пра гу ча ла ў гэ ты ве чар, бы ло ад ня змен на га на пра-
ця гу апош нiх пя цi дзе ся цi га доў, ды рэк та ра Вя лi кай 
за лы Мас коў скай дзяр жаў най кан сер ва то рыi Ула-
дзi мi ра За ха ра ва. Я так са ма та ды быў у за ле, i ўвесь 
гэ ты комп лекс ус па мi наў i су па дзен няў пад штурх нуў 
мя не да дум кi, што та кi ўмоў ны юбi лей бы ло б цу-
доў на ад зна чыць вяр тан нем на гiс та рыч ную сцэ ну 
Вя лi кай за лы кан сер ва то рыi. Гэ та су па дае з тым, 
што з мо ман ту вы ступ лен ня ар кест ра са Свя та-
сла вам Рых та рам мi ну ла так са ма трыц цаць га доў. 
Ка лi лi чыць, што лiч ба выя су па дзен нi ма юць пэў ны 
ўплыў на на ша жыц цё, то са мы леп шы спо саб пра 
гэ та ўзга даць — сыг раць кан цэрт у Маск ве. Я пра-
па на ваў Але гу Га ла ха ву, якi ўзна чаль вае мас коў скi 
фонд Са ю за кам па зi та раў, каб Дзяр жаў ны ка мер ны 
ар кестр Бе ла ру сi вы сту пiў на фес ты ва лi «Мас коў-
ская во сень». Асноў ная яго ўмо ва — прад стаў ляць 
мас коў скай пуб лi цы но выя тво ры.

— Вы па зна ё мi це мас коў скую пуб лi ку з тво-
ра мi бе ла рус кiх кам па зi та раў?

— Мы сыг ра ем Кан цэрт для струн на га ар кест ра 
i ўдар ных Га лi ны Га рэ ла вай, на пi са ны ў 2010 го-
дзе. Так са ма ў Маск ве мы сыг ра ем твор ма ла до га 
прад стаў нi ка бе ла рус кай кам па зi тар скай шко лы 
Кан стан цi на Ясь ко ва. Яшчэ мы вы ка на ем не вя-
лi кую ка лы хан ку «LULLA.BY». Кос ця з улас цi вым 
яму ба чан нем ужо но ва га па ка лен ня пры ду маў 
та кую да стат ко ва трап ную наз ву. Бе ла рус кая на-
цы я наль ная му зы ка мо жа ў поў най ме ры га на-
рыц ца ад ной са сва iх най яр чэй шых прад стаў нiц 
цым баль на га мас тац тва Ве ра нi кай Пра дзед. Мы 
за пра ша ем яе, каб упер шы ню ў Маск ве вы ка наць 
кан цэрт Мi ха i ла Бро не ра. Я пра па на ваў ёй у гэ тым 
жа кан цэр це сыг раць i п'е су Ула дзi мi ра Кур' я на, якi 
над звы чай ак тыў на i вель мi плён на ру хае на пе рад 
ме на вi та цым баль ны рэ пер ту ар, ён цу доў на ве дае 
iн стру мент, яго вiр ту оз ныя маг чы мас цi. У Ве ра нi-
кi бу дзе маг чы масць чар го вы раз блiс нуць сва iм 
май стэр ствам. 

Iры на АКУ ЛО ВIЧ

�

Да чы та ча, якi яшчэ, маг чы-
ма, цi ка вiц ца раз вiц цём лi та ра-
тур на пост са вец кай пра сто ры, 
прый шлi вер шы, урыў кi з ра ма-
наў, апа вя дан нi Ма ра Бай джы-
е ва (уры вак з «Ка зан ня пра 
Ма на са»), Ра хi ма Ка ры ма ва, 
Вя ча сла ва Ша па ва ла ва, Ту рус-
бе ка Ма дыл бая, Та за гуль За кi-
ра вай, Ка дыр ку ла Амар ку ла ва, 
Нур ла на Ка лы бе ка ва, Ту лен ды 
Кур ма на лi е ва, Свят ла ны Сус-
ла вай. Бе ла рус кую част ку кнi гi 

скла лi тво ры Вя ча сла ва Ада мчы-
ка, Ба ры са Бе ля жэн кi, Аляк сея 
Ду да ра ва, Мар' я на Дук сы, Ула-
дзi мi ра На ву мо вi ча, Сяр гея Ка-
рыць кi, Аляк санд ра Бры та, Паў-
ла Ве раб' ё ва, Ра i сы Дзей кун.

Пра ад на го з аў та раў кнi гi — 
Вя ча сла ва Ша па ва ла ва — яшчэ 
шмат га доў та му пi са лi: «Паэ зiя 
Ша па ва ла ва — ах вяр ная спро ба 
за ха ваць агуль ную куль тур ную 
пра сто ру... Га лоў ны мi тэ ма мi яго 
вер шаў i па эм ста лi: час, гiс то-
рыя, ду ша, на род». На га да ем, на-
род ны па эт Кыр гыз ста на, аў тар 
паэ мы «На ра джэн не ма нас чы» 
(пра эпас «Ма нас») Вя ча слаў Ша-
па ва лаў — яшчэ i аў тар больш 
як 30 кнiг мас тац ка га пе ра кла-
ду, ча ла век, якi са праў ды злу чае 
куль ту ры, на ро ды. Ён пе ра кла даў 
i паэ зiю на род на га паэ та Бе ла ру сi 
Ры го ра Ба ра ду лi на на рус кую мо-
ву. Цi ка вы факт, па га дзi це ся: на-
род ны па эт iн ша на цы я наль на га 

све ту, якi пi ша па-рус ку, уваж лi вы 
да да лё кай Бе ла ру сi, да твор ча-
га све ту дру го га вя лi ка га паэ та, 
уз наў ляе яго мас тац кi по шук на 
мо ву Пуш кi на i Ня кра са ва...

Бе ла рус ка-кыр гыз ская кнi га з 
се рыi «Су гуч ча сэр цаў» но сiць сiм-
ва лiч ную наз ву «Жы вое сло ва» i 
на гад вае пра мно гiя фак ты мiж-
лi та ра тур ных зно сiн. Па тра ды цыi 
ўкла даль нi кам збор нi ка стаў га-
лоў ны рэ дак тар ча со пi са «Нё ман» 
па эт Алесь Ба дак. «Ра бо та над 
се ры яй «Су гуч ча сэр цаў», — га-
во рыць твор ца, — пры нес ла мне 
ве лi зар ную аса ло ду зна ём ства з 
iн шым мас тац кiм све там. Мяр кую, 
што ў кнiг бу дзе i свой чы тач...» 
Спа дзя юц ца на гэ та i ў Са ю зе 
пiсь мен нi каў Бе ла ру сi, вы да вец-
кiм до ме «Звяз да», збi ра ю чы ся 
пра цяг ваць пра цу па зна ём стве з 
лi та ра ту ра мi кра iн СНД.

Мi ко ла БЕР ЛЕЖ
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Вя ду чы пра гра мы 
«Ра зум нi кi i ра зум нi цы» 

Юрый Вя зем скi 
збi ра ец ца па шы рыць 

свой рух па вы яў лен нi 
та ле на вi тых дзя цей 

на Бе ла русь. Пра гэ та 
i iн шае ён раз ва жаў 

пе рад жур на лiс та мi СМI 
Са юз най дзяр жа вы.

Пра блiз кiя на ро ды
«Я быў скан ды на вiс там, дып-

лом пi саў па Скан ды на вii i ды-
сер та цыю. Але я вы ра шыў на пi-
саць ра ман, пры све ча ны на шай 
су час нас цi з ад на го бо ку, а з 
дру го га — тым нар ма нам, якiя ў 
Х ста год дзi з'я вi лi ся на поў на чы 
Ру сi. Я ве даю, што скан ды на вы — гэ та, па сут нас цi, 
адзiн на род, якi раз маў ляў на ад ной мо ве. Гэ тай мо вай 
бы ла ста ра жыт на скан ды наў ская, хоць бы лi ўжо та ды i 
дат ча не, i нар веж цы, i шве ды, i вось-вось па вiн ны бы лi 
ад крыць Iс лан дыю. Жыц цё ў iх бы ло цяж кае, та му што 
яны па ча лi адзiн з ад ным ва я ваць i ва я ва лi на пра ця гу 
ста год дзяў. Па мiж iмi iш ла ба раць ба, але ў ней кi мо мант 
яны зра зу ме лi, што поў нач Еў ро пы — гэ та раз на стай-
ны, але адзi ны свет, што яны па вiн ны сяб ра ваць адзiн 
з ад ным. Яны за сна ва лi Паў ноч ны са юз i да гэ туль ро-
бяць ура жан не брат нiх на ро даў, якiя ра зу ме юць, што 

яны па вiн ны быць ра зам i адзiн 
ад на му да па ма гаць. Гэ та яны па-
спя хо ва i ро бяць. Та кiя на ро ды, 
як рус кi, бе ла рус кi, укра iн скi — 
гэ та так са ма не ка лi бы ла адзi ная 
мо ва, ця пер шля хi ра зы шлi ся, 
мо жа быць, ча со ва, мо жа быць, 
назаў сё ды, як у скан ды на ваў. Та-
му што га вор ка пра аб' яд нан не 
ў межах Паў ноч на га са ю за па-
куль не iдзе, i ў iх дзве кра i ны — 
чаль цы НА ТА (Да нiя i Нар ве гiя), 
Шве цыя за ха ва ла свой нейт ра лi-
тэт. Мне зда ец ца, што бу ду чы ня 
Ра сii, Укра i ны i Бе ла ру сi па вiн-
на пай сцi тым шля хам, па якiм 
ка лiсь цi пай шлi скан ды наў скiя 
дзяр жа вы.

Пра ве ра выз нан не
— Ёсць па няц це «рэ лi гiя», у 

якое ўва хо дзiць па няц це «хрыс-
цi ян ства». А ка лi мы га во рым пра ве ра выз нан не, то 
па чы на ец ца па дзел: гэ та — пра ва слаў ныя, ка та лi кi, 
пра тэ стан ты, i для мя не ёсць яшчэ та кая пра ява, як 
сек тан ты, якiх шмат у Аме ры цы. У свой час, ка лi па ча-
ла ся пе ра бу до ва, з'я вi лi ся ў нас аме ры кан скiя пра па-
вед нi кi, я слу хаў iх. Рэ лi гiй ны гiмн у iх гу чаў так: «Бог 
— мой ся бар». Яны ў гос цi хо дзяць па ня дзе лях на яго 
тэ ры то рыю... Мне б ха це ла ся, каб пра ва слаў ныя не за-
бы ва лi ся, што мы — част ка хрыс цi ян ства. У «Сiм ва ле 
ве ры», якi чы тае вер нiк, ска за на: «Ве рую ў свя тую са-
бор ную i апост аль скую Царк ву». Гэ та спра вяд лi ва i для 

пра ва слаўя, i для ка та лi коў i пра тэ стан таў. Я лi чу, што 
рэ лi гiя — гэ та тое, што аб' яд ноў вае на ро ды. Усе на ро ды 
iдуць нi бы та па трох схi лах. За ход нi схiл: у асно ве яго 
ля жыць хрыс цi ян ства. Пры зна еш ты гэ та цi не — iн шая 
спра ва, але гэ та ўсё роў на хрыс цi ян скi за ход нi схiл. 
Ёсць паў ноч ны схiл, ас но вай яко га з'яў ля ец ца iс лам. 
Рэ лi гiя ля жыць у асно ве ўся го, што там ад бы ва ец ца. 
Ёсць ус ход нi схiл — гэ та да асiзм цi бу дызм. У вы нi ку я 
раз лiч ваю на тое, што за ход нi схiл, хрыс цi ян скi, аб' яд-
ноў вае на ро ды. Мы род ныя. Па мiж род ны мi ва ро жасць 
бы вае лю тая. Па мя таю, у нас з сяст рой у дзя цiн стве 
бы лi мо ман ты, ка лi мы ад но ад на го не на вi дзе лi: яна 
лi чы ла, што я па вi нен вы кон ваць усе яе па тра ба ван нi, 
а я лi чыў, што на ад ва рот. Але мы ўсё роў на род ныя, 
нi ку ды ад гэ та га не па дзе нем ся.

Пра ра зум ных лю дзей
— Ра зум ныя лю дзi, па ма iм глы бо кiм пе ра ка нан нi, 

з ча соў ста ра жыт на га Егiп та прак тыч на не мя ня юц ца: 
яны iмк нуц ца да ве даў. Але iх ма ла. Iх ве ды на столь кi 
цi ка вяць, што ас тат няе не вель мi пры ваб лi вае, яны га-
то выя га ла даць i на огул жыць у iза ля ва нас цi, як Пе рэль-
ман, на прык лад. Вя до ма, боль шасць ма ла дых лю дзей 
пры трым лi ва юц ца мо ды, каш тоў нас цяў, якiя ў да дзе ны 
мо мант пра вяць. Ёсць га лоў ная каш тоў насць, пра якую 
пя ец ца ў опе ры Гу но: гро шы.

Згод на з Марк сам, яко га я па ва жаю (ён шмат у чым 
зра бiў фун да мен таль ныя ад крыц цi), у нас сён ня пе ра-
ход ны пе ры яд ад фе а да лiз му да ка пi та лiз му. З ча сам 
гэ та па вiн на прай сцi, та му што са мi гро шы ма ла цi ка выя 
для цi ка вых лю дзей. На ват для Рак фе ле ра, яко га най-
перш цi ка вiў пос пех, бiз нес, прад пры ем ства, а гро шы 
— толь кi як сро дак да сяг нен ня мэ ты.

Пра iн тэ лi ген цыю
— З iн тэ лi ген цы яй усё вель мi ня прос та. Я з дзя цiн-

ства не лю бiў iн тэ лi ген таў. З дзя цiн ства не лю бiў кня зёў 
i два ран. Та му што мне заў сё ды зда ва ла ся, што нас 
ад кi ну лi на зад ме на вi та iн тэ лi ген ты i два ра не. Арыс та-
кра ты i iн тэ лi ген ты, улас на, i пры вя лi да каст рыч нiц кай 
рэ ва лю цыi, якую, згод на з Марк сам, на зы ва лi «Вя лi кая 
каст рыч нiц кая фе а даль ная контр рэ ва лю цыя». У нас усё 
за ра джа ла ся, але нас ад кi ну лi на зад, зноў у фе а да лiзм 
— у да чы нен нi да ся лян, да ра бо чых. Да лей iн тэ лi ген цыя 
вель мi дзiў ная бы ла, са вец кая iн тэ лi ген цыя — на огул 
асаб лi вая. Сён ня ка жуць час цей «ся рэд нi клас», але гэ та 
— не тое са мае, што iн тэ лi ген цыя. Гэ та тыя, хто ру ха ец ца 
ў кi рун ку да алi гар хаў. А ў нас ця пер ёсць яшчэ «крэ а-
тыў ны клас», гэ та лю дзi, якiя зай ма юц ца са ма пi я рам i 
ўвесь час да юць для гэ та га на го ды, каб iх iм ёны бы лi на 
слы ху. Па коль кi я не ся рэд нi i не крэ а тыў ны клас, то мне 
заў сё ды бы вае сум на... Му цу еў, Гер гi еў, Мi хал коў — гэ-
та, вi даць, так са ма не крэ а тыў ны клас. Iн тэ лi гент насць 
у тым зна чэн нi, у якiм мы яе вель мi лю бi лi, якая яна нам 
па да ба ла ся, вы хоў ва ец ца га лоў ным чы нам у сям'i. Ка лi 
ў ця бе та та i ма ма не iн тэ лi ген ты i ка лi не тра пiў у iн тэ лi-
генц кае ася род дзе на стаў нi каў, зна ё мых, то ў шко ле цi 
ВНУ iн тэ лi ген та вы ха ваць аб са лют на не маг чы ма.

Пра ра зум нi каў i ра зум нiц
— Год та му я звяр нуў ся да не каль кiх гу бер на та раў 

Ра сii, каб яны да па маг лi знай сцi ра зум нi каў для пра гра-
мы «Ра зум нi цы i ра зум нi кi». Ра ней мы атрым лi ва лi па 7-8 
мя хоў лiс тоў, але ця пер у су вя зi з адзi ным дзяр жаў ным 
эк за ме нам коль касць тых, хто пi ша лiс ты, рэз ка ска ра цi ла-
ся. Гу бер на та ры па ве да мi лi, што яны ад кры лi ўсе ра сiй скi 

гу ма нi тар ны рух «Ра зум нi цы i ра зум нi кі» для ста рэй шых 
школь нi каў. Ра дас на на гэ та ад гук ну лi ся 7 суб' ек таў фе дэ-
ра цыi. Сё ле та да мя не ства ры ла ся чар га... Я зга даў, што 
ка лi ез дзiў на рэ гi я наль ны фi нал у Пскоў, то мне пра сцей 
за ўсё бы ло тра пiць у Пскоў са Сма лен ска праз Бе ла русь, 
а не па жу дас ных да ро гах Пскоў скай воб лас цi. I ка лi Ка-
зах стан на ват да лу ча ец ца да гэ та га ру ху, то ча му б не 
да лу чыц ца Бе ла ру сi? Дэ-юрэ. Та му што дэ-фак та ледзь 
не кож ны год школь нi кi з РБ удзель нi ча юць у пра гра ме 
«Ра зум нi цы i ра зум нi кі», i шмат хто ўжо вый граў i па сту пiў 
у МГI МО. За пра шаю брат нюю рэс пуб лi ку пры няць удзел у 
гэ тым ру ху. Рэк тар абя цаў, што па вя лi чыць коль касць мес-
цаў для па ступ лен ня без iс пы таў. Але важ на яшчэ i iн шае: 
каб мяс цо выя ўла ды звяр ну лi ўва гу, якiя та ле на вi тыя лю дзi 
жы вуць по бач з iмi. Та му што ра зум ным лю дзям вель мi 
па трэб на да па мо га, ча сам на ват фi нан са вая.

Та му звы чай на я за пра шаю да ся бе кi раў нi коў рэс пуб-
лiк. Пе рад ка ме рай мы за клю ча ем вус ную да мо ву, што 
гэ тая рэс пуб лi ка цi суб' ект фе дэ ра цыi да лу ча ец ца да ру ху. 
Пра во дзiц ца кон курс. На фi нал, як пра вi ла, я пры яз джаю. 
У Бе ла русь пры еду аба вяз ко ва — да ро га доб рая. А да лей 
усё за ле жыць ад кi раў нi ка, як ён ста вiц ца да свай го iн тэ-
ле кту аль на га па тэн цы я лу, бу ду чы нi сва ёй кра i ны.

У нас шмат па кут ная кра i на, най ба га цей шая кра i на, у 
якой боль шасць на ро да жы ве жу дас на, за ры сай бед нас-
цi, а не ка то рыя ў га ле чы. Але што вi да воч на для мя не: у 
на шых дзвюх кра i нах вель мi шмат та ле на вi тых дзя цей. 
Не зра зу ме ла, як яны з'яў ля юц ца. Як кi тай ская пры маў ка 
свед чыць: на ба ло це вы рас та юць са мыя пры го жыя i чыс-
тыя квет кi ло та са. На ба ло це, ся род цi ны. У Бе ла ру сi, як я 
ве даю, ба ло таў шмат. I ло та саў па вiн на быць шмат.

Ла ры са ЦI МО ШЫК.

�

Гас цёў няГас цёў ня  ��

Ва сіль БЫ КАЎ:

«ДАР БАЦЬ КІ «ДАР БАЦЬ КІ 
НІ КО МУ НЕ ПЕ РА ДАЎ СЯ»НІ КО МУ НЕ ПЕ РА ДАЎ СЯ»

Лёс уну каў і праў ну каў Ва сі ля Бы ка ва сён ня звя за ны з гро-
дзен скай зям лёй. Там жа жы ве і сын пісь мен ні ка — так са ма 
Ва сіль Бы каў. Ён зга дзіў ся па дзя ліц ца сва і мі ўспа мі на мі пра 
сла ву та га баць ку і ад ка заў на пы тан ні «Звяз ды».

Сын пісьменніка Ва сіля Бы кава ў ра бо чым ка бі не це.Сын пісьменніка Ва сіля Бы кава ў ра бо чым ка бі не це.

Не ка то рыя да ку мен ты Ва сі ля Бы ка ва, якія яго сын пе ра даў у Лід скі лі та ра тур ны му зей.Не ка то рыя да ку мен ты Ва сі ля Бы ка ва, якія яго сын пе ра даў у Лід скі лі та ра тур ны му зей.

«IН ТЭ ЛI ГЕНТ НАСЦЬ IДЗЕ АД СЯМ'I»

Нот ны ра докНот ны ра док  ��

ДЗВЕ ВО СЕ НI 
Ў КА МЕР НЫМ ГУ ЧАН НI

Бе ла рус кая му зы ка пра гу ча ла ў Маск ве

З но вых кнiг се рыi «Су гуч ча сэр цаў» — 
кыр гыз стан скi то мiк про зы i паэ зii

Я і ста рэй шы брат час та бы ва лі ў яго па коі, ха це лі за лез ці 
ў яго па пе ры. Нам там бы ло ці ка ва, мы гу ля лі, але баць ка нас 
не вы га няў з па мяш кан ня. Ця пер я сам ра зу мею, 
што дзі ця чая бе га ні на пе ра шка джае ў пра цы

Цікавая сустрэчаЦікавая сустрэча  ��

Юрый ВЯ ЗЕМ СКI:

Мас ты друж быМас ты друж бы  ��

ЗЛУЧАЮЧЫ КУЛЬТУРЫ 


