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Усе ра ма ны па пу ляр най ра-
сій скай пісь мен ні цы Тац ця-
ны Сот ні ка вай, вя до май пад 
псеў да ні мам Ган на Бяр се-
не ва, — пра по шук шчас ця, 
ню ан сы ча ла ве чых уза е ма-
ад но сін і ка хан не. Але жыц цё 
і лёс са мой Тац ця ны, з якой 
мы зна ё мыя са сту дэнц кіх 
га доў, ка лі ву чы лі ся яшчэ 
на фа куль тэ це жур на ліс ты кі 
Бел дзярж уні вер сі тэ та, — так-
са ма гіс то рыя моц ных па-
чуц цяў. І яшчэ якіх! Да рэ чы, 
Та ня — на ша зям ляч ка, яе 
дзя цін ства і юнац тва прай шлі 
ў Мін ску, тут жы вуць яе род-
ныя і бліз кія.

Сту дэнц ка му ка хан ню 
ска за лі «так»

— Та ня, гіс то рыі ка хан ня тва іх 
ге ро яў час цей за ўсё за кан чва-
юц ца шчас лі ва. Але ты не як ска-
за ла, што са мая дзіў ная гіс то рыя 
ка хан ня, якую ты ве да еш, — твая 
ўлас ная, і яе вер сіі ты рас каз ва-
еш у сва іх кні гах...

— Што да ты чыц ца шчас лі ва-
га за кан чэн ня... Вось на здым ках 
філь ма «Яр мо ла вы», сцэ на рый яко-
га я на пі са ла па вод ле сва ёй тры ло-
гіі, па ды хо дзіць да мя не кас цю мер і 
ка жа: «Я пра чы та ла сцэ на рый, так 
усё ці ка ва. Але ча му ж усе жан чы-
ны та кія ня шчас ныя?» Та му тое, 
што ва ўяў лен ні ад на го ча ла ве ка 
— шчас це, ва ўяў лен ні ін ша га, мо-
жа, та кім не лі чыц ца...

Я раз даю ге ро ям свае 
ўяў лен ні пра ка хан не. Та му 
што ўлас ную гіс то рыю я не 
апіс ва ла на пра мую ні дзе. 
Яна як раз да во лі звы чай-
ная: з му жам Ва ло дзем мы 
па зна ё мі лі ся на сту дэнц кай 
«буль бе». Абое — сту дэн ты 
жур фа ка БДУ: мне — 17 га-
доў, яму — 20. Што бы ло 
не як ва ўсіх, дык гэ та тое, 
што наш сту дэнц кі ра ман 
доў жыц ца шмат га доў.

Па кой 
у ка му нал цы

— Ка лі Ва ло дзя па-
сту піў у Лі тінс ты тут, ты з 
двух га до вым ста рэй шым 
сы нам Ва нем па еха ла за 
ім у Маск ву... Вам прый-
шло ся па чы наць з ну ля...

— На ват з мі ну са, я ска-
за ла б... Ва ло дзя пад пра-
цоў ваў двор ні кам, і яму 
да лі па кой у ка му нал цы 

на Ма лой Дзміт раў цы. Я на ват не 
ўяў ля ла, што бы вае та кое: па коі з 
вы бі ты мі вок на мі, кла пы, су се дзі-
кір гі зы, якія не вя до ма чым зай ма-
лі ся... Але, ня гле дзя чы на бы та вы 
жах, які мож на вы нес ці толь кі па 
ма ла до сці, у нас збі ра ла ся вя ліз-
ная коль касць твор чых лю дзей, 
бы ло вель мі яр кае, на сы ча нае 
жыц цё. Год пра жыў шы ў Маск ве 
(а гэ та бы ло вель мі ня прос та, та-
му што іс на ваў ін сты тут пра піс кі, 
пры хо дзіў участ ко вы і ледзь ці не 
з лож ка мя не сцяг ваў, кры чаў, каб 
я ад сюль з'яз джа ла), я зра зу ме ла, 
што вось так боў тац ца, на ват ма-
ю чы жур фа каў скі дып лом, на ват 
пад пра цоў ва ю чы ў «Литературной 
га зе те», — не маг чы ма. Па трэб на 
ле га лі за цыя. І гэ та ака за ла ся ўда-
лай дум кай: я па сту пі ла ў ас пі ран-
ту ру Лі тінс ты ту та, мы пе ра бра лі ся 
ў сту дэнц кі ін тэр нат. А по тым ад бы-
ло ся ня шчас це...

Вы ра та ва ла ка хан не
— Ка лі ця бе збі ла ма шы на з 

п'я ным кі роў цам і та бе, 26-га до-
вай, ам пу та ва лі на гу — што да па-

маг ло вы жыць?
— Ка лі б я бы ла ба ле ры-

най або фі гу рыст кай, ад чай 
быў бы ве лі зар ным. Але я ра-
зу ме ла, што тым, чым зай ма-
ю ся, я ма гу зай мац ца і да лей. 
Тым больш та га час ны рэк тар 
Лі тінс ты ту та Яў ген Сі да раў за-
пра сіў мя не ў іх вы кла даць, і 
гэ та мя не вель мі пад тры ма ла. 

По тым да па мог нам і з ква тэ рай. 
Ад чу ван не жа ху бы ло, але я ра зу-
ме ла: мне па шан ца ва ла! Бо на той 
пра гул цы я бы ла з Ва нем і цу дам 
па спе ла ад штурх нуць сы на ўбок.

— Мо жа, анёл-ахоў нік быў по-
бач?

— Ні чым ін шым я гэ та рас тлу ма-
чыць не ма гу. Пры тым, што на гу 
прый шло ся ам пу та ваць, у мя не не 
бы ло ні сі ня коў, ні ўда раў. Міс ты-

ка! Ну і по тым муж Ва ло дзя прос та 
«пе ра ся ліў ся» ў «Скліф», два з па-
ло вай ме ся цы ад мя не не ады хо-
дзіў... І пас ля вы піс кі так са ма, та му 
што па пер шым ча се мне зда ва-
ла ся: усё, я ця пер ні ку ды не зма гу 
вый сці. На ват па ход на агуль ную 
кух ню ў ін тэр на це пе ра тва раў ся ў 
цэ лае ме ра пры ем ства. Але па сту-
по ва ста ла ўсё на ладж вац ца: знай-
шлі май стра, які зра біў пры стой ны 
пра тэз, я па ча ла пра ца ваць. А праз 
не каль кі га доў дру гі сын на ра дзіў-
ся, Да ня.

Два тыд ні «зня во лен ня»
— Цяж ка бы ло на дру гое дзі ця 

асме ліц ца?
— Прос та мы ха це лі два іх дзя-

цей, і, ка лі вы свет лі ла ся, што я ця-
жар ная, вы ра шы лі: на ра джа ем! І 
не па шка да ва лі аб гэ тым ні ра зу. 
Хоць бы ло ня прос та, та му што да 
паў та ра го да Да ні мы яшчэ жы лі ў 
ін тэр на це. А по тым ад Са ю за пісь-
мен ні каў па бу да ва лі вось гэ тую 
ка а пе ра тыў ную ква тэ ру на 14-м 
па вер се. У но вы дом за еха лі пер-
шы мі. Ва ло дзя ўга ва рыў ліф цё ра 
на га дзі ну ўклю чыць ліфт, каб пад-
няць рэ чы. І два тыд ні, па куль ліф ты 
не ўклю чы лі кан чат ко ва, я ся дзе ла 
з дзець мі ў ква тэ ры не вы лаз на.

— Ка лі ча ла век па тра піў у тра-
гіч ную сі ту а цыю, а пад тры маць 
яго ня ма ка му, дзе шу каць апо-
ру?

— Ду маю, апо ра толь кі ўнут-
ры са мо га ча ла ве ка. Як га ва рыў 

Цют чаў: «Шчас лі вы той, хто кроп-
ку Ар хі ме да здо леў знай сці ў са бе 
са мім». Зда ры ла ся з та бой бя да 
— гэ та мо мант пра вер кі: ёсць гэ тая 
апо ра або ня ма. На пра ца ваў ты яе 
за сваё жыц цё або не здо леў.

Дзе ці ча сам злу юц ца, што баць-
кі пры му ша юць іх чы таць. Яны не 
ра зу ме юць: іх хо чуць на поў ніць 
унут ра на з роз ных кры ніц. Каб, ка-
лі жыц цё да іх пад сту піць з ней кай 
цяж кай сі ту а цы яй, яны не зла ма-
лі ся.

«Та ня, на пі шы це дэ тэк тыў»
— У ця бе бы ла цал кам ста біль-

ная пра фе сія, але ты пус ці ла ся ў 
воль нае пла ван не...

— Не ма гу ска заць, што зна хо-
джу ся зу сім у воль ным пла ван ні: я 
да цэнт, і адзін дзень на ты дзень вы-
кла даю ў Лі тінс ты ту це. А як не ка лі 
бы ло... Па мя та еш, якая ў 1994-м сі-
ту а цыя скла ла ся? Лю дзі спра ба ва лі 
ся бе ў роз ных сфе рах. Я так са ма 
шу ка ла спо са бы за ра біць. Але ха це-
ла ся знай сці неш та та кое, што бы ло 
б звя за на з тым, ча му я ву чы ла ся. 
Ка лі мне пра па на ва лі на пі саць кні гу, 
я раз гу бі ла ся. Та му што лі та ра ту раз-

наў ства — гэ та ад но, а мас тац-
кая твор часць — зу сім ін шае. 
Але вы ра шы ла па спра ба ваць. 
Ад туль, улас на, і псеў да нім, — 
бо не бы ла ўпэў не на, што бу ду 
пра цяг ваць. Але да трэ цяй кні гі 
я зра зу ме ла: за ня так за хоп лі-
вае мя не на столь кі, што не за-
леж на ад та го, бу дзе пос пех або 
не, я ўсё роў на бу ду гэ тым зай-
мац ца. А пас ля дэ фол ту 1998-
га — лясь! — і за кры ва юц ца 
ўсе вы да вец кія се рыі, акра мя 
ад ной, дэ тэк тыў най. Мне ды-
рэк тар вы да вец тва ка жа та ды: 
«Та ня, на пі шы це дэ тэк тыў, я 
на ват не бу ду яго чы таць. Ад-
ра зу ў дру кар ню». Але ў мя не 
бы ло ад чу ван не ад каз нас ці пе-
рад тым, што я ха чу зра біць. І 
пе рад ге ро я мі, якіх пры ду ма ла. 

І за гэ та прый шло ся пла ціць: ча ты-
ры га ды кні гі не вы хо дзі лі на огул. Я 
та ды пры дум ля ла іх для ся бе...

— Та бе зна ё мы стан вы ціс ну-
та га лі мо на?

— Яшчэ як! Я да піс ва ла ра ман 
«Гла шач ка», спаз ня ла ся з тэр мі на мі 
і лі та раль на не ўста ва ла з-за ста ла. 
І ка лі да пі са ла, ледзь не па мер ла ад 
ацё ку Квін ке — па тра пі ла ў баль ні цу 

з моц ным алер гіч ным пры сту-
пам. Пры чым ні на што! Ар га-
нізм прос та «асы паў ся». Усё, 
што маг ло ад рэ ага ваць у ім 
хва ро бай, — ад рэ ага ва ла. Я 
заў сё ды кні гі да піс ваю ў та-
кім ста не, па-ін ша му нель га: 
яны па тра бу юць шмат эма цы-
я наль най ад да чы. Та му ста-
ра юся ў та кі мо мант на да чы 
зна хо дзіц ца, ся род пры ро ды. 

Так ляг чэй.

Шчас це быць шчас лі вым
— Вы з Ва ло дзем ра зам больш 

як 30 га доў. У чым сак рэт доў гіх 
ад но сін?

— Ду маю, у здоль нас ці аба іх да 
ўнут ра на га раз віц ця. Та ды кож ны 
дзень ты ма еш спра ву з но вым ча-
ла ве кам. Та бе не сум на з ім, ты не 
пры вы ка еш, та му што ён кож ны раз 
ін шы. І ты ін шая.

— Па-твой му, што та кое шчас-
це?

— Здоль насць быць шчас лі вым. 
Я ба чы ла вель мі шмат лю дзей, не 
здоль ных звед ваць шчас це. У іх усё 
ёсць, а ні чо га не ра дуе. Яны спус-
то шы лі сваю ду шу. Гэ та мёрт выя 
лю дзі.

Ла ры са ЗІН ЬКЕ ВІЧ.

АНЁЛ-АХОЎ НІК 
ГАН НЫ БЯР СЕ НЕ ВАЙ

«Ня гле дзя чы на бы та вы жах, 
які мож на вы нес ці толь кі па 
ма ла до сці, у нас збі ра ла ся 
вя ліз ная коль касць твор чых 
лю дзей, бы ло вель мі яр кае, 
на сы ча нае жыц цё».

Ган на Бяр се не ва (Тац ця на 
Сот ні ка ва) — аў тар ра ма наў 
«Фран цуз ская жон ка», «Уз рост 
трэ ця га ка хан ня», «Ан ты сцер-
ва» і дзя сят каў ін шых, сцэ на-
ры яў да се ры я лаў «Яр мо ла вы», 
«Ва раж ба пры свеч ках», «Ка пі-
тан скія дзе ці» і ін шых, якія зня-
ты па вод ле яе тво раў з удзе лам 
та кіх ак цё раў, як Ула дзі мір Сі-
ма наў, Воль га Аст ра у ма ва, Ада 
Ро гаў ца ва, Ак са на Акінь шы на... 
А 12-се рый ны фільм «Ван ге лія» 
з Але най Якаў ле вай у ро лі зна-
ка мі тай прад ка заль ні цы Ван гі, 
які з пос пе хам прай шоў на Пер-
шым бе ла рус кім тэ ле ка на ле, 
быў зня ты па вод ле сцэ на рыя 
Тац ця ны і яе му жа Ула дзі мі ра 
Сот ні ка ва.

«Па пер шым ча се мне 
зда ва ла ся: усё, я ця пер 
ні ку ды не зма гу вый сці. 
На ват па ход на агуль ную 
кух ню ў ін тэр на це 
пе ра тва раў ся ў цэ лае 
ме ра пры ем ства».

«Ар га нізм прос та «асы паў ся». 
Усё, што маг ло ад рэ ага ваць у 
ім хва ро бай, — ад рэ ага ва ла. 

Я заў сё ды кні гі да піс ваю 
ў та кім ста не, па-ін ша му 
нель га: яны па тра бу юць шмат 
эма цы я наль най ад да чы».

На вум 
ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ, 

пісь мен нік, 
ра дыё- і тэ ле вя ду чы:

— Вель мі хо чац ца па жа даць, 
каб Но вы год пры нёс лю дзям шмат 
ра дас ці, здзяйс нен няў і но вых на-
быт каў у пра цы, у ву чо бе, у аса біс тым жыц ці. Ха це ла ся 

б, каб на свет з'я ві ла ся шмат но вых бе ла ру саў. А яшчэ, каб 
бе ла рус кая мо ва па шы ры ла сваё іс на ван не ва ўсіх сфе рах на ша га 

жыц ця. І каб чы та чоў у вы дан няў хол дын га «Вы-
да вец кі дом «Звяз да» ста ла ў но вым го дзе знач на 
больш!

Гэ тая гіс то рыя зда ры ла ся з ма ім сяб рам 
Ра ма нам, ка лі ён ву чыў ся на трэ цім кур-
се ва ўні вер сі тэ це. Хло пец па ці ху збі раў 
гро шы на ма та цыкл і та му ак тыў на шу каў 
хоць ней кую пра цу. Ды і па ста ян на пра сіць 
да па мо гі ў баць коў не ха це ла ся, тым больш 
што на два ры ста яў па мят ны эка на міч ны 
кры зіс 2011 го да.

Але з-за вель мі пе ра мен лі ва га рас кла ду за-
ня ткаў воль ным за ста ваў ся хі ба што нач ны час. 
Улад ка ваў ся хло пец вар таў ні ком у дзі ця чы са док і 
ад пра ца ваў там два ме ся цы. А тым ча сам не пры-
кмет на па ды шла зі мо вая се сія. Ра ман рых та ваў ся 
да за лі каў па на чах. Ву чыў ся ён на тэх ніч ным 
фа куль тэ це, дзе трэ ба раз бі рац ца ў чар ця жах, 
фор му лах, ураў нен нях... А ча су на дас ка на лую 
пад рых тоў ку па ўсіх прад ме тах хра ніч на не ха-
па ла.

Як вя до ма, іс ну юць прад ме ты, якія вы ву ча-
юць усе сту дэн ты — без роз ні цы, «тэх на ры» яны 
ці гу ма ні та рыі. Ад но сіц ца да іх і па лі та ло гія. Пра-
дзі рац ца праз гу шчар асаб лі вас цяў па лі тыч ных 
ру хаў і ана ліз аб' ём ных прац на ву коў цаў пас ля 
про філь ных прад ме таў у хлоп ца сіл ужо не бы ло. 
Сяк-так ён цяг нуў гэ ты ця жар на се мі нар скіх за-
ня тках, але за лік з пер ша га ра зу не здаў.

І вось — пе ра зда ча па лі та ло гіі, пры зна ча ная на 
30 снеж ня. Ра ман, зра зу ме ла, спа дзя ваў ся больш 
на ўда чу, чым на свае ве ды. Прый шоў па жы лы 
вы клад чык, рас клаў бі ле ты, за га даў цяг нуць... 
Сту дэн ты па ча лі рых та вац ца да ад ка зу. Вы клад-
чык хві лін пяць, па гладж ва ю чы ба ра ду, аб не чым 
ду маў, а по тым вы даў:

— А чым я гор шы за Дзе да Ма ро за? Да вай це 
ўсе за лі коў кі сю ды...

Валяр’ян ШКЛЕННІК.

ЗА ЛІК ПРЫ МАЎ... ДЗЕД МА РОЗ


