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У Лат вію Вяч ка Це леш 
пры ехаў у по шу ках пра цы 
19-га до вым юна ком. У той час, 
пры знаў ся, цяр пець не мог 
бе ла рус кую мо ву, раз маў ляў 
вы ключ на па-рус ку. Ця пер 
жа, з вы шы ні пра жы та га, 
дзя куе Бо гу, што су стрэў 
на сва ім шля ху лю дзей, 
якія абу дзі лі ў ім бе ла ру са. 
Ся род тых, хто за ра зіў 
сва ёй бе ла рус кас цю, мно гі мі 
лю бі мыя Ула дзі мір Ка рат ке віч, 
яко га 30 га доў та му за бра ла 
«Лад дзя рос па чы», і Ры гор 
Ба ра ду лін, які сы шоў 
«У не ба пе ха тою» сё ле та.

«КА РАТ КЕ ВІЧ 
УЗ РА ДА ВАЎ СЯ, 
КА ЛІ ЎБА ЧЫЎ 
НА ПАШ ТОЎ КАХ 
СВАЮ ОР ШУ»

Ула дзі мір Ся мё на віч лю біў ад па чы-
ваць у Юр ма ле ў До ме твор час ці пісь-
мен ні каў. Ме на ві та там Вяч ку Це ле шу 
і вы па ла маг чы масць па зна ё міц ца з 
аў та рам «Ка ла соў пад сяр пом тва ім».

— З Ка рат ке ві чам мя не па зна ё-
міў мой сяб ра Сяр гей Па ніз нік. У той 
дзень Ула дзі мір Ся мё на віч пад пі саў мне сваю 
кні гу. Я ж на браў ся сме лас ці і пра па на ваў 
яму па мя няц ца асад ка мі. Пісь мен нік з за да-
валь нен нем зга дзіў ся. Доў гі час я бе раж лі ва 
за хоў ваў тую асад ку як па мят ку аб пер шай 
су стрэ чы. Ча ты ры ж га ды та му пе ра даў яе ў 
дар му зею Ка рат ке ві ча.

Ужо на той час у Вя ча сла ва Це ле ша бы ла 
да стат ко ва вя лі кая ка лек цыя ста рых паш то-
вак з края ві да мі Бе ла ру сі.

— Я па ка заў Ка рат ке ві чу тыя, што з вы-
ява мі яго род най Ор шы. Ула дзі мір Ся мё на віч 
быў у вя лі кім за хап лен ні. Ска заў: «Мой ся-
бар Адам Маль дзіс так са ма збі рае паш тоў кі. 
Пры е дзеш у Мінск, я ця бе з ім па зна ём лю». І 
стры маў сваё сло ва... У да след чы ка са праў-
ды бы ла до сыць ба га тая ка лек цыя паш то вак 
з ві да мі Мін ска, не ка то рыя з іх я на ват атры-
маў у па да ру нак. Ме на ві та Адам Маль дзіс, 
як ён сам ка жа, са сва таў мя не з вы да вец-

твам «Бе ла русь». За вёў мя не ту ды, я па ка заў 
паш тоў кі, і яны зга дзі лі ся іх на дру ка ваць. 
Спа чат ку вый шаў аль бом «Мінск на ста рых 
паш тоў ках». Праз 14 га доў, як раз на маё 
60-год дзе, вы да лі кні гу «Га ра ды Бе ла ру сі 
на ста рых паш тоў ках». Яна ўжо вы тры ма-
ла аж но тры пе ра вы дан ні. Ця пер рых ту ец ца 
чац вёр тае, да поў не нае. У ім бу дзе ўжо не 
600 ста рых паш то вак, а звыш 800.

Пад час пра цы над гэ тай кні гай Вяч ка Це леш 
аб' ехаў амаль усю Бе ла русь. Спы няў ся ў га тэ-
лях і шу каў мяс ці ны, ад люст ра ва ныя на ста рых 
вы явах, па раў ноў ваў з рэ ча іс нас цю, да сле да ваў 
гіс то рыю кож на га бу дын ка, ву лі цы...

— На мя не пра ца ваў увесь Са вец кі Са-
юз, — усмі ха ец ца ка лек цы я нер. — Меў 
ка рэс пан дэн таў у Хар ка ве, Ула дзі вас то ку, 
Та лі не, Маск ве, Ле нін гра дзе... Яны ка лек цы-
я на ва лі паш тоў кі з га ра да мі Ра сіі, Укра і ны, а 
ў Лат віі ў тыя га ды ста рых паш то вак з ві да мі 
гэ тых рэс пуб лік бы ло шмат. Уза мен мне да-
сы ла лі Ры гу і Бе ла русь.

Ка лі па сту піў у Ака дэ мію мас тац тваў, у мя не 
ўжо бы ло двое дзя цей. Жон ка не пра ца ва ла, 
та му, каб не як пра жыць, я пас ля ву чо бы бег на 
пад пра цоў кі. Гро шы ад да ваў жон цы, з якіх яна 
вы дзя ля ла мне ру бель на абед. Я ж, як пра ві ла, 

спус каў свае абе дзен ныя гро шы на паш-
тоў кі і час ця ком ха дзіў га лод ным.

«НО ВЫ ГОД 
З ДЗЯДЗЬ КАМ РЫ ГО РАМ 
СУ СТРА КА ЛІ СЕМ' Я МІ»

«Хоць я жы ву ў Лат віі больш як 50 га-
доў, гэ та ўжо дру гая ра дзі ма, але ўсё ж 
мае ка ра ні, мая лю боў — на бе ла рус кай 
зям лі», — ка жа спа дар Вяч ка. І гэ та, 
па вер це, не пус тыя сло вы. Спра вы, якія 
на ка рысць Бе ла ру сі зра біў апан та ны 
і не абы яка вы зям ляк, мож на пе ра ліч-
ваць бяс кон ца. Ме на ві та дзя ку ю чы яму 
ў Ры зе 20 га доў та му з'я ві ла ся дзяр-
жаў ная бе ла рус кая шко ла, аб' яд нан не 
мас та коў-бе ла ру саў Бал тыі «Маю го-
нар», лат вій скае та ва рыст ва бе ла рус-
кай куль ту ры «Сві та нак»...

Вель мі шчас лі вы, што вы даў ле тась у 
Мін ску кні гу пра свой ра да вод «Ад сюль 
наш род — тут мой пры чал». Пад 
ад ным «да хам» (вок лад кай) аб' яд-
наў паў ты ся чы Це ле шаў з роз ных 
мяс цін све ту, што па хо дзяць з яго 
ра дзі мы — су час на га па сёл ка Крас-
на сель скі, што на Ваў ка вы шчы не.

— Мя не заў сё ды ці ка ві ла гіс то-
рыя, але ж па аду ка цыі я мас так. 
Та му, вя до ма, ха це ла ся б па спець 
яшчэ на пі саць кні гу «Мой шлях у 
мас тац тва». Рас па вес ці пра тых лю-
дзей, без якіх я б быў не я. Адзін з 

іх — Ула дзі мір Ка рат ке віч.
Ка лі Ула дзі мір Ся мё на віч быў у 

мя не до ма, я яму па да ра ваў сваю 
кар ці ну. На ёй во сень скае дрэ ва. 
Не ўза ба ве атры маў ад яго ліст: 
«Вяч ка, твая ку пі на, як сон ца гля не 
ў мой па кой, прос та па лае». Ка рат-
ке ві ча я не па спеў на ма ля ваць. Збі-
раў ся ўсё... Ка лі ён у Ду бул тах ад па-
чы ваў, у па кой чы ку з бал ко нам і з 
ві дам на мо ра, я на ват па спеў зра-
біць на кі ды лям пы, ста ла... Ду маў 
на ма ля ваць яго на фо не мо ра. Але 
так і не па спеў ні чо га зра біць. Адзі-
нае, што я яму экс ліб рыс пры свя ціў 
на 50-год дзе. На дру ка ваў не дзе 100 
ці 200 эк зэмп ля раў. І да слаў яму па 
по шце. У ад каз атры маў: «Вяч ка, я 
б на кле іў на ўсе кніж кі, але ж не ха-
пае. Ці мо жаш яшчэ на дру ка ваць?» 
Яму роз ныя мас та кі пры свя ча лі экс-
ліб ры сы, але ка заў, што мой най-
больш спа да баў ся.

Па мя таю, як ён пры ехаў з жон кай 
Ва лян ці най у Ры гу. Па пра сіў мя не, 
каб я зва зіў іх у му зей пад ад кры тым 
не бам. Ра зам з на мі та ды бы лі так-

са ма Алег Лой ка з жон кай, Сяр гей Па ніз нік ды 
Мір дза Аба ла. Га ра чы ня ста я ла не су свет ная. 
Ка лі пра хо дзі лі ля во зе ра, Ка рат ке віч звяр-
нуў ся да мя не: «Вяч ка, пай шлі па ку па ем ся, 
а то го ра ча». Та кі ху ды быў. Яму бы ло кры ху 
больш за 50 га доў, а вы гля даў на ўсе 70. Ён 
ужо та ды моц на хва рэў. Па да ро зе на вак зал 
за пра сіў іх у «Бе ла рус кую хат ку», у мя не ра-
ней бы ла май стэр ня ў са мым цэнт ры Ры гі. 
«Вяч ка, ку ды там, го ра ча», — ад мах нуў ся ад 
пра па но вы Ка рат ке віч. Я ж не ад сту паў: «Зой-
дзем, па гля дзі це хоць...». Я ўзяў бу тэ леч ку 
лі кё ру, зра біў ка вы. Ула дзі мір Ся мё на віч ужо 
ні гра ма не браў.

Ме на ві та пад час той сяб роў скай су стрэ чы 
Ка рат ке віч на пі саў у гас ця вой кні зе Це ле ша 
дас ціп ныя рад кі, якія да та го ж яшчэ і пра-
ілюст ра ваў.

— На ма ля ваў, як я вы ла жу з крас на сель-
скай крэм нез да быў най шах ты з фар ба мі ў 
ру ках, а так са ма ся бе і сваю жон ку «ледзь 
не на ка рач ках».

На на ступ ны год я пры яз джаў у Мінск, пра-
вед ваў Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча з мас та ком Ва-

ле ры ем Дзе віс кі бам. 
Ля яго лож ка бы ло 
на стаў ле на проць ма 
ле каў. Піў іх па ста-
ян на. Як ця пер па мя-
таю, да стаў бу тэль ку 
га рэл кі, шклян кі і ка-
жа: «Хлоп цы, па куль 
Ва лян ці на яшчэ ў ма-
га зі не, вы пі це». Ён га-
то вы быў ад даць усё 
да апош ня га. Вель мі 
доб ры быў ча ла век, 
заў сё ды вя сё лы, доб-
ра зыч лі вы, ад кры тая 
ду ша.

У До ме лі та ра та ра 
бы ла ве ча ры на, мы з 
Сяр ге ем Па ніз ні кам 
прый шлі ту ды. Там сустрэлі Ка рат ке віча. «О, 
Вяч ка, сяб ра!». І аб ды мае. Які я ся бар? Для мя-
не Ула дзі мір Ся мё на віч — ве лі чы ня. Тым больш 
ста рэй шы за мя не на 8 га доў. Ён быў не зор ны. 
Свае кніж кі мне да рыў з над пі са мі. Шмат не пі-

саў. На прык лад, «Кня зю Вяч ку, каб ста яў 
на ру бя жы».

Ба ра ду лін так са ма за віт ваў да мя не 
ў май стэр ню. Яго верш ёсць у кні зе вод-
гу каў. Цу доў ны ча ла век быў. Мне на ват 
па шчас ці ла з ім ад ной чы Но вы год су-
стрэць. Пры ехаў з жон кай Ва лян ці най у 
Ры гу, у га тэ лі спы ніў ся і па тэ ле фа на ваў 
мне. Ка жу: «Дзядзь ка Ры гор, дык да-
вай це да мя не едзь це, бу дзем ра зам 
су стра каць Но вы год».

Што ці ка ва, з ім мя не па зна ё міў так-
са ма Сяр гей Па ніз нік. У той час я быў 

у яго до ма, ва Уруч чы. Та ды ту ды 
не на доў га за ві таў Ры гор Ба ра ду-
лін. Па да рыў мне склад ны но жык. 
Пы та ец ца: «15 ка пе ек ёсць? Ку пі. 
Бо да рыць нож сяб рам нель га — 
сім вал ва ро жас ці». По тым па да рыў 
мне яшчэ галь штук — вя за ны, з ар-
на мен там. Гэ та быў вель мі шчы ры 
ча ла век і ге ні яль ны па эт. Каб так 
пі саць вер шы экс пром там...

«У ЛАТВІІ ЗАДУМАЎСЯ: 
ХТО Я?»

Спа дар Вяч ка, аказ ва ец ца, ка лек-
цы я на ваў не толь кі паш тоў кі, але і 
аў то гра фы на паш тоў ках. Пры знаў-
ся, што пра гэ та сваё за хап лен не 
жур на ліс там ні ко лі яшчэ не рас па-
вя даў. Мне ж па ка заў на ват аль бом, 
дзе аў то гра фы Шо ла ха ва, Ба ры са 
Па ля во га, Гур чан кі, Но ны Мар дзю-
ко вай, Ра ла на Бы ка ва... Ся род сла-
ву тас цяў, што пры ем на, ня ма ла з 
бе ла ру скімі каранямі: Це раш ко ва, 

Шас та ко віч, Зось ка Ве рас, Пі мен Пан чан ка, 
Сяр гей Пя юн... «Да рэ чы, па гля дзі це: Пят русь 
Броў ка, у ад роз нен не ад Мак сі ма Тан ка, пад-
пі саў кар тач ку на рус кай мо ве», — звяр тае 
ўва гу спа дар Вяч ка.

— Я ад кры та га ва ру: ра ней не цяр пеў бе ла-
рус кую мо ву. Хоць ма ці з баць кам па-бе ла рус ку 
ў ха це раз маў ля лі, але ж ву чыў ся я ў рус кай 
шко ле. На стаў нік бе ла рус кай мо вы сва ім вы-
кла дан нем, на жаль, не пры віў лю боў да мо вы, 
на ад ва рот, ад біў уся ля кае жа дан не га ва рыць 
па-бе ла рус ку. Слу хаць яго бы ло не ці ка ва. Ён 
гэ та ба чыў, та му час ад ча су па ды маў то ад-
на го, то дру го га: «Устань, пра што я толь кі што 
ка заў? Ну дык аб чым ты ду ма еш? Аб са лод кіх 
крэн дзе лях ці аб ня бес ных фі ял ках?» Пас ля гэ-
тых слоў увесь клас смя яў ся, бо го лас у яго быў 
пра цяж ны, не пры го жы, ней кі піск ля вы. Мо ва 
аса цы я ва ла ся ў мя не з ім, та му і раз маў ляў па-
руску. Больш за тое, у той час рас паў сюдж ва лі 
мер ка ван не, што рус кая мо ва перс пек тыў ная. 
А з бе ла рус кай цяж ка ўлад ка вац ца на пра цу, 
цяж ка па зна ё міц ца з дзяў чы най...

Ужо ка лі ву чыў ся ў Лат вій скай ака дэ міі 
мас тац тваў, па зна ё міў ся з бе ла рус кай ін тэ-
лі ген цы яй — Аляк се ем Ма рач кі ным, Яў ге нам 
Ку лі ком і Мі ха сём Чар няў скім. Яны ўсе га ва-
ры лі па-бе ла рус ку, та му я ся род іх быў бе лай 
ва ро най. Та ды і за ду маў ся: хто я? Да рэ чы, 
ме на ві та ад ла ты шоў на ву чыў ся раз маў ляць 
па-бе ла рус ку, ца ніць сваю мо ву, сваю гіс то-
рыю, куль ту ру, бо яны — ці гэ та пе да гог, ці 
сту дэнт, ці прос ты ра бо чы (да па ступ лен ня ў 
Ака дэ мію я ж пра ца ваў на Рыж скім цэ мент-
ным за вод зе сле са рам) — ні ко лі па між са-
бой на іншай мо ве не раз маў ля юць. Толь кі 
па-ла тыш ску. На мя не ж на ват ця пер, ка лі 
пры яз джаю ў Бе ла русь, мно гія гля дзяць, як 
на дзі ва ка, ка лі га ва ру па-бе ла рус ку...

На дзея ДРЫ ЛА.
Мінск — Юр ма ла — Ры га — Мінск.

Фо та аў та ра, Сяр гея Па ніз ні ка 
і з ар хі ва Вяч кі Це ле ша

�

Бе ла ру сы ў све цеБе ла ру сы ў све це  ��

Ка рат ке ві ча я не па спеў на ма ля ваць. 
Ка лі ён у Ду бул тах ад па чы ваў, я на ват 
зра біў на кі ды лям пы, ста ла... Ду маў 
на ма ля ваць яго на фо не мо ра...

Зле ва — Алег ЛОЙ КА, яго жон ка Лі лія, Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, Вяч ка ЦЕ ЛЕШ 
і Мір дза АБА ЛА ў Лат вій скім эт на гра фіч ным му зеі ў лі пе ні 1981 го да.

Вяч ка ЦЕ ЛЕШ:

«НА МЯ НЕ ПРА ЦА ВАЎ УВЕСЬ СА ВЕЦ КІ СА ЮЗ»
Як у яго апы ну ла ся асад ка Ка рат ке ві ча, а так са ма ча му Ба ра ду лін па пра сіў за па да ру нак 
15 ка пе ек, рас па вёў «Звяз дзе» рыж скі мас так з тры ва лы мі бе ла рус кі мі ка ра ня мі

Ста рон кі з вер ша мі і ма люн ка мі Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча і Ры го ра 
Ба ра ду лі на з кні гі гас цей бы лой май стэр ні Вяч кі Це ле ша «Бе ла рус-
кая хат ка».

Вяч ка ЦЕ ЛЕШ упер шы ню па ка заў жур на ліс там сваю ка лек цыю 
аў то гра фаў: «Пят русь Броў ка, у ад роз нен не ад Мак сі ма Тан ка, 
пад пі саў кар тач ку на рус кай мо ве».

Ула дзі мір Шуг ля — 
га на ро вы кон сул на шай 
кра і ны ў Цю ме ні. Бе ла рус 
па па хо джан ні, на ра дзіў ся 
ён у Ра сіі, там і пра жыў 
жыц цё. Ад нак сва ёй 
ра дзі май, не ва га ю чы ся, 
на зы вае Бе ла русь. 
І ро біць усё для та го, 
каб да па ма гаць ёй, 
у тым лі ку і фі нан са ва. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па гу та ры ла з гос цем 
не толь кі аб прак тыч ным 
бо ку пра цы кон су ла, 
але і аб пер ша пры чы нах 
і мэ тах яго спра вы...

— Вы на ра дзі лі ся ўжо ў Ра-
сіі. Ад куль ве да е це бе ла рус-
кую мо ву?

— До ма га ва ры лі. Я вы рас на 
бе ла рус кіх тра ды цы ях. Да та го ж 
я кон сул Бе ла ру сі — та му па ві-
нен ве даць мо ву.

— Наколькі я ведаю, вы 
склалі радавод сваёй сям'і...

— Так, я знай шоў свае ка-
ра ні ад 1670 го да. Два га ды па-
тра ціў на тое, каб склас ці свой 
ра да вод. Ча сам пры яз джаю ў 
Ка рэ лі чы і стаю ля пом ні каў 
Шуг ляў на мо гіл ках... «Шуг ля» 
ў пе ра кла дзе са ста ра сла вян-
скай азна чае чо вен з ду бу. А на 
ма ёй ра дзі ме ў Бе ла ру сі як раз 
шмат ду боў. Я га на ру ся тым, 
што ў ма ім ра да во дзе са праўд-
ныя пра цаў ні кі... Я раз бі раў ся ў 
Ра дзі ві лах; не да ваў да ру чэн ні, 
а сам да сле да ваў, аду коў ваў-
ся ра зам з по шу кам ра да во ду. 
Мно га да ве даў ся пра Бе ла русь, 
зра зу меў гэ тую сваю зям лю. 
Атрым лі ва ец ца, яна мне больш 

бліз кая і род ная, чым усё ас тат-
няе. Га лоў нае, каб бы ла ду хоў-
ная су вязь, і яе маю. Я вель мі 
ха цеў бы, каб бе ла рус кая чыс-
ці ня за ха ва ла ся. Я ўсім ка жу: 
«Спа дар ства! Ду хоў ная ста лі ца 
сён ня — гэ та не Маск ва, не Кі-
еў. Гэ та Мінск».

— Усё-та кі лі чы це ся бе бе-
ла ру сам, хоць і жы вя це да лё ка 
ад кра і ны?

— Вя до ма. І мае дзе ці ўсю ды 
пі шуць, што яны бе ла ру сы.

— Ці час та пры яз джа е це 
сю ды?

— Мы рэ гу ляр на за віт ва лі ў 
Бе ла русь з сям' ёй (баць ка з Ка-
рэ ліч, ма ці з Ба ры са ва), хоць і не 
вель мі час та. Больш ча су я стаў 
тут пра во дзіць апош нія 15-20 
га доў, ка лі з'я віў ся воль ны час. 
З'я ві ла ся фі нан са вая са ма стой-
насць дзя ку ю чы фір ме, ство ра-
най у 1991 го дзе. Яна да гэ туль 
вы ру чае мя не, бо на ўлас ныя 
срод кі я ўтрым лі ваю кон суль-
ства Бе ла ру сі ў Цю ме ні.

— Што за фір ма, ка лі не 
сак рэт?

— Гэ та хол дын га вая кам па-
нія: вы ж ра зу ме е це, што та кое 
біз нес — гэ та там, дзе вы гад на. 
Ад нак быў час, што я пры хва-
рэў — не так прос та ўсё да ста-

ец ца, да во дзіц ца пла ціць, у тым 
лі ку зда роў ем. Ця пер ма ёй кам-
па ні яй кі руе дач ка. А я, як яна 
жар туе, «зай ма ю ся глуп ства-
мі»: дып ла ма тыя, паэ зія — мае 
асноў ныя хо бі.

— Рас ка жы це, чым зай ма-
ец ца бе ла рус кі кон сул у Цю-
ме ні?

— Асноў ны на пра мак ма ёй 
дзей нас ці — эка на міч ны. Я ра-
зу мею, што ў Бе ла ру сі ма ла ка-
рыс ных вы кап няў, яна з'яў ля ец-
ца экс пар та а ры ен та ва най кра і-
най, та му я раб лю ўсё, каб ва шы 
та ва ры трап ля лі да нас. Дзесь ці 
360 бе ла рус кіх аў то бу саў ця пер 
экс плу а ту ец ца ў Цю ме ні — гэ та 
дзве тра ці ны ўся го аў та пар ка. 
Ка лі я стаў га на ро вым кон су лам, 
экс парт Бе ла ру сі ў Цю мень скла-
даў 51 міль ён до ла раў, а сён ня 
ён да сяг нуў 137 міль ё наў — гэ та 
мой не па срэд ны ўнё сак у на шы 
ганд лё ва-эка на міч ныя ад но сі ны. 
Бо трэ ба не толь кі ства рыць тэх-
ні ку, але і пра даць яе; не толь кі 
вы рас ціць пра дук ты, але і пра-
даць — вось што са мае га лоў-
нае, гэ тым я і зай ма ю ся як га-
на ро вы кон сул — зна хо джу для 
бе ла рус кіх та ва раў цю мен скія 
рын кі збы ту. Дру гі на пра мак ма-
ёй пра цы гу ма ні тар ны. Ча ты ры 

ВНУ Бе ла ру сі і 4 ВНУ Цю ме ні 
пры ма ім не па срэд ным удзе ле 
за клю чы лі па гад нен ні і ця пер 
пра вод зяць аб мен сту дэн та мі, 
на ву ко вы мі пра ца мі, вы клад-
чы ка мі — гэ та ідзе на ка рысць 
абедз вюм дзяр жа вам. 5 га ра доў 
ста лі па бра ці ма мі, ця пер су пра-
цоў ні ча юць па між са бой як у 
сфе ры эка но мі кі, так і куль ту-
ры. Тра ці на ўся го та ва ра зва ро ту 
Бе ла ру сі з Ра сі яй пры па дае на 
Цю мен скі рэ гі ён (а ён з'яў ля ец ца 
ма гут ным за ход не сі бір скім наф-
та вым комп лек сам). Атрым лі ва-
ец ца знач ная су ма гро шай, якую 
мы ад да ём вам. Вель мі важ на, 
каб лю дзі на ву чы лі ся ад да ваць... 
Не толь кі сэр ца, але і ма тэ ры-
яль ныя рэ сур сы.

— Атрым лі ва ец ца, вы за-
хва рэ лі, і ад бы ло ся пе ра асэн-
са ван не, што і на вош та ро бі-
це?..

— Пе ра асэн са ван не і пер шая 
хва ро ба са мной зда ры лі ся та ды, 
ка лі раз ва ліў ся Са вец кі Са юз. 
Гэ та бы ло не ча ка на. Я аслу пя-
неў і пе ра жы ваў, як і ўсе. Ужо та-
ды з'я ві ла ся ра зу мен не та го, што 
трэ ба пад тры маць Бе ла русь, бо 
яна ў над та скла да най сі ту а цыі 
апы ну ла ся. Дру гім пе ра лом ным 
мо ман там ста ла апе ра цыя, якую 
мне ра бі лі на сэр цы, — яно спы-
ні ла ся на 4,5 га дзі ны. Мне ра бі лі 
аор та ка ра нар нае шун та ван не — 
ус кры ва лі груд ную клет ку... Пе-
рад ва мі ся дзіць ча ла век дру го га 
на ра джэн ня.

— Пас ля гэ та га вы ра шы лі 
жыць іна чай?

— Так, вя до ма. Але раз вал 
Са вец ка га Са ю за — гэ та бы ло 
яшчэ горш, чым шун та ван не. Ка-
лі гэ та зда ры ла ся, я ад ра зу для 
ся бе вы ра шыў, што трэ ба да па-
ма гаць Бе ла ру сі. Якім чы нам? 
Пэў ную част ку сва іх гро шай, сіл 
«ад ры ваць» і ад да ваць ёй. Спа-
чат ку я ства рыў на цы я наль ную 
куль тур ную су пол ку Бе ла ру сі — 
кі ра ваў ёй з 1995 го да. А з 2005 
го да за ду маў ся, чым яшчэ ма гу 
да па маг чы, і стаў укла даць фі-
нан сы. Ад нак ма тэ ры яль на ты 
мо жаш да па маг чы толь кі та ды, 

ка лі ў ця бе ду ша ёсць, ка лі ты 
так вы ха ва ны. У са вец кі час бы-
ло шмат доб ра га, на прык лад, 
іс на ваў са цы яль ны ліфт: прос-
ты ча ла век мог зра біць кар' е ру. 
Ця пер без гро шай гэ та амаль не-
маг чы ма, пры нам сі, у Ра сіі.

— Вы шмат ро бі це для ін-
шых. Ці ад чу ва е це пэў ную ад-
да чу?

— Я зра зу меў ад ну рэч: не ча-
кай удзяч нас ці ад ра зу, хоць і хо-
чац ца штось ці па чуць. Ёсць тры 
сту пе ні даб ра. Пер шая, са мая 
ні жэй шая, ка лі ты ро біш да бро 
і кры чыш пра яго ўся му бе ла му 
све ту. Дру гая, больш вы со кая, 
ка лі зра біў да бро і ду ма еш пра 
ся бе: «Які я ма лай чы на». Трэ-
цяя — гэ та ка лі ты зра біў да бро 
і не за ўва жыў. Вось да та ко га я 
імк ну ся... Ця пер мне ўжо кар' е ру 
ра біць не трэ ба, мож на ска заць, 
я воль ны мас так. У мя не з дзя-
цін ства бы ла дум ка: «Як зра біць 
так, каб су стра кац ца толь кі з 
ты мі, з кім хо чац ца, і не ба чыц-
ца з ты мі, хто не па да ба ец ца?» 
Аказ ва ец ца, без фі нан саў гэ та 
не маг чы ма.

— Уда ло ся?
— Так. У ма ім ра зу мен ні ча-

ла век па доб ны да птуш кі, толь-
кі за мест кры лаў мае ру кі. Ка лі 
па раў ноў ваць, бы ва юць лю дзі-
ку ры, лю дзі-сі ні цы, ар лы. Каб уз-
ля цець, трэ ба, каб у нас два кры-
лы ма ха лі. Пер шае — дзе ла вое: 
ты па ві нен сям'ю за бяс печ ваць, 
доб ра вы гля даць. Дру гое кры-
ло — ду хоў нае. Ка лі яны ра зам, 
ча ла век уз ды ма ец ца над са бой і 
над зям лёй. Ка лі ад но кры ло пе-
ра бі тае, ча ла век не мо жа ўзля-

цець, ён ма хае ім, але атрым-
лі ва ец ца толь кі бег па ко ле. Я 
ве даю шмат дзе ла вых лю дзей, 
якім сум на жыць. Ва кол іх ад-
ны гро шы — на да ку чы ла! Я для 
ся бе зра зу меў: ма ла гро шай — 
дрэн на, шмат гро шай — так са ма 
дрэн на. Трэ ба знай сці за ла тую 
ся рэ дзі ну, каб і дру гое кры ло 
(ду хоў нае) так са ма ма ха ла.

— Дзе ж яна, тая за ла тая 
ся рэ дзі на?

— У біз не се я пры трым лі ва-
ю ся прын цы пу трох «не»: не ба-
яц ца, не зда вац ца, не да вя раць. 
Ад нак і прын цып трох «с» так са-
ма пры сут ні чае: со рам, сум лен-
не, спа чу ван не. А каб са праў ды 
абод ва кры лы пра ца ва лі, ёсць 
яшчэ адзін сак рэт: пра ца, цярп-
лі васць, твор часць. Атрым лі ва-
ец ца дзе вяць век та раў.

— А ча му не да вя раць?
— Гэ та азна чае да вя рай, але 

пра вя рай. Бо на ват твой са-
мы бліз кі ся бар, не та му, што 
ён пад лю га, мо жа прос та пра 
неш та за быц ца, не вы ка наць. 
Гэ та са мае скла да нае ў біз не се 
— тры маць усё пад кант ро лем. 
Я не ства рыў бы фір му, каб не 
кант ра ля ваў. Быў мо мант, ка лі 
мя не так пад ма ну лі, што я вы-
му ша ны быў пра даць ква тэ ру, 
жыў у не да бу да ва ным офіс ным 
па мяш кан ні...

— Ад нак вы ўсё пе ра адо-
ле лі, на ват вы най шлі ўлас ныя 
фор му лы. Яны пра цу юць?

— Так, але трэ ба па ста ян на 
тры маць іх пад піль най ува гай, 
каб не бы ло пе ра ко саў у пэў ны 
бок. І трэ ба ча сам пра во дзіць 
унут ра ную рэ ві зію: «А ці не 
за еў ся ты? Ці не «за плыў тлу-
шчам»? Ці не па ра та бе ў царк ву 
сха дзіць?»

— Вы ка жа це, што хо дзі це ў 
царк ву, і ў той жа час на сталь-

гу е це па Са вец кім Са ю зе. Ад-
нак гэ та бы ла атэ іс тыч ная 
кра і на...

— Ці ка ва тое, што яна не 
бы ла атэ іс тыч най. У ёй ме лі ся 
вы раз ныя нор мы ма ра лі, як у 
са праўд най рэ лі гій най дзяр жа-
ве. Ко дэкс бу даў ні ка ка му ніз му 
су па дае з хрыс ці ян скі мі за па ве-
дзя мі. Ад нак вель мі страш най 
бы ла пад ме на: Бо га за мя ні лі на 
пра вады роў. Але прос ты ча ла-
век, зма га ю чы ся за неш та, іду чы 
ў ата ку і вы крык ва ю чы: «За Ста-
лі на!» — у пер шую чар гу ду маў 
пра най вы шэй шыя ма раль ныя 
ідэа лы. Ад мет на, што мно гія ка-
му ніс ты-атэ іс ты бы лі чыс ты мі 
людзь мі, якія не ўзя лі са бе ў кі-
шэ ню ні вод най чу жой ка пей кі. Я 
сам быў і за ста ю ся ка му ніс там, 
мае прын цы пы не змя ні лі ся. Ад-
нак з ча сам я стаў за ўва жаць 
і ра зу мець, што ў на ва коль най 
пра сто ры ёсць рэ чы, якія не маг-
чы ма па тлу ма чыць, якія са праў-
ды ідуць ад Бо га.

— Вы пі ша це вер шы, ла дзі-
це паэ тыч ныя су стрэ чы. Хто 
на іх най час цей пры хо дзіць 
і пра што гу та ры це са сва і мі 
пры хіль ні ка мі?

— Апош ні раз я су стра каў ся 
са сту дэн та мі ра сій скай Ака дэ-
міі куль ту ры, ся дзе ла ча ла век 
50 у не вя лі кай кан цэрт най за ле. 
Прай шло дзве га дзі ны — а яны 
не сы хо дзі лі. Слу ха лі, за да ва лі 
пы тан ні. Шчы расць твая ў вер-
шах кра нае ін ша га; слу ха ю чы 
ця бе, ён су пер ажы вае і за бы вае 
пра час. Трэ ба быць шчы рым з 
са бой, пра пус каць усё праз ду-
шу. Жыц цё — скла да ная шту ка, 
не заў сё ды ўсё бу дзе атрым лі-
вац ца. Але, як ка жуць у царк ве, 
га лоў нае — каб ты па ка яў ся. 
Па мя та е це раз бой ні ка, які ві сеў 
на кры жы? Ён пер шым тра піў у 
рай... Трэ ба зна хо дзіць сі лы пры-
зна ваць свае па мыл кі, а за тым 
іс ці да лей... Усе мае вер шы пі-
шуц ца на нер вах, та му той, хто 
чы тае або слу хае іх, су пер ажы-
вае мне.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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Я вель мі ха цеў бы, 
каб бе ла рус кая чыс ці ня 
за ха ва ла ся. Усім ка жу: 
«Спа дар ства! Ду хоў ная 
ста лі ца сён ня — 
гэ та не Маск ва, не Кі еў. 
Гэ та Мінск».

Ка лі ад но кры ло 
пе ра бі тае, ча ла век не мо жа 
ўзля цець, ён ма хае ім, 
але атрым лі ва ец ца толь кі 
бег па ко ле. Я ве даю 
шмат дзе ла вых лю дзей, 
якім сум на жыць. 
Ва кол іх ад ны гро шы — 
на да ку чы ла!

Вель мі важ на, каб лю дзі 
на ву чы лі ся ад да ваць... 
Не толь кі сэр ца, 
але і ма тэ ры яль ныя 
рэ сур сы.

З ПА ВА ГАЙ 
ДА МАЙ СТРА

У Ма гі лё ве 
рэ кан стру я ва лі 
пом нік пер ша му 
кі раў ні ку рус ка га 
тэ ат ра ў Бе ла ру сі 
Ула дзі мі ру Ку мель ска му.

Ула дзі мір Ку мель скі быў 
ства раль ні кам пер ша га пра-
фе сій на га тэ ат ра ў Ма гі лё ве, 
на пад мур ку яко га ўзнік Рус кі 
тэ атр імя М. Гор ка га (ця пер 
На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ-
атр ў Мін ску). Пер шы склад 
тру пы ён са браў у 1928 го дзе 
на ак цёр скай бір жы ў Маск ве. 
Зім ні се зон тэ атр пра ца ваў у 
Ма гі лё ве, лет ні — у Баб руй-
ску. Пе ра ва га ад да ва ла ся 
доб рай рус кай дра ма тур гіі. 
У сва ёй дзей нас ці Ку мель скі 
ары ен та ваў ся на рэа ліс тыч-
ныя тра ды цыі, у пры ват нас ці 
мас коў ска га Ма ло га тэ ат ра. 
Ён ва ло даў тон кім мас тац кім 
гус там і ар га ніч на спа лу чаў у 
са бе та лен ты ак цё ра, рэ жы сё-
ра і кі раў ні ка. Праз тры га ды 
пас ля ства рэн ня тэ ат ра яго 
тру па лі чы ла ся ад ной з узор-
ных у Бе ла ру сі. Пас ля вы ступ-
лен ня ў Мін ску та лент Ку мель-
ска га быў вы со ка ацэ не ны. 
У 1931 го дзе ка лек тыў стаў 
на зы вац ца Пер шым рус кім 
тэ ат рам БССР, а ў 1932-м — 
Дзяр жаў ным рус кім тэ ат рам 
БССР. Са ма му ства раль ні ку 
бы ло пры свое на зван не за-
слу жа на га ар тыс та БССР.

Май стра не ста ла ў 1939 го-
дзе. Апош нія га ды яго ма гі ла 
на Ка ра ба наў скіх мо гіл ках у 
Ма гі лё ве зна хо дзі ла ся ў за-
ня пад зе, пом нік па ці ху раз бу-
раў ся. Срод кі на яго ад наў лен-
не бы лі са бра ны су мес ны мі 
на ма ган ня мі ка лек ты ваў Ма-
гі лёў ска га драм тэ ат ра і На цы-
я наль на га ака дэ міч на га тэ ат-
ра імя М. Гор ка га. Пры няць 
удзел у доб рай спра ве змаг лі 
і ўсе ах вот ныя. Па іні цы я ты ве 
Ма гі лёў ска га драм тэ ат ра быў 
ад кры ты раз лі ко вы ра ху нак, 
пра во дзі лі ся даб ра чын ныя 
спек так лі. На ўра чыс тым ад-
крыц ці но ва га ме ма ры яль на га 
комп лек су пры сут ні ча лі прад-
стаў ні кі кі раў ніц тва го ра да, 
ар тыс ты ма гі лёў ска га і мінс-
к ага тэ ат раў, гра мад скасць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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«Я ВЫ РА ШЫЎ 
ДА ПА МА ГАЦЬ БЕ ЛА РУ СІ»,

або 9 прын цы паў та го, як уз ля цець...

Ула дзі мір ШУГ ЛЯ:


