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«Па сту піць 
у ва ен нае ву чы лі шча 

мне да па ма га ла... 
тра ю рад ная 

пля мен ні ца Чэ ха ва»
— Вы ча ла век вя до мы, а для 

ма гі ляў чан яшчэ і зу сім свой. Дзя-
ку ю чы вам у го ра дзе па паў ня юц ца 
му зей ныя і біб лі я тэч ныя фон ды. 
За апош нія 7 га доў чы та чы той жа 
біб лі я тэ кі імя Кар ла Марк са змаг лі 
да лу чыц ца да са праўд ных скар баў 
гіс та рыч най і мас тац кай лі та ра ту-
ры. Ад но толь кі фак сі міль нае вы-
дан не ле та піс на га зво ду «Пад руч-
нік кніг для цар скіх дзя цей» ча го 
вар тае. На коль кі для вас важ на 
тое, чым вы зай ма е це ся?

— Хоць біб лі я тэ ка, ку ды я бе гаў 
пад лет кам, зна хо дзі ла ся ў До ме куль-
ту ры чы гу нач ні каў, я быў за пі са ны і 
ў цэнт раль най га рад ской. Ця пер мы 
цес на сяб ру ем, ха ця я не ма гу зра зу-
мець, ча му біб лі я тэ ка, якая зна хо дзіц-
ца ў са мым цэнт ры го ра да, да гэ туль 
но сіць дзіў нае імя — Кар ла Марк са. 
Якія ён мае ад но сі ны да Ма гі лё ва, 
не зра зу ме ла. А га лоў нае, якія ад но-
сі ны ён мае да на шай лі та ра ту ры. Я 
не ад на ра зо ва пра па ноў ваў змя ніць 
наз ву. І спа дзя ю ся, што прый дзе час, 
ка лі біб лі я тэ ка возь ме імя та го ж Ка-
рат ке ві ча. Ча му б не? Або ка гось ці з 
на шых зем ля коў, якія ме лі да чы нен не 
да твор чай пра цы.

Што да ты чыц ца важ нас ці та го, 
што я раб лю, без умоў на, мне заў-
сё ды ха це ла ся, каб бе ла ру сы ве да лі 
сваю гіс то рыю і га на ры лі ся ёй. Да 
пэў на га ча су я так са ма жыў са бе ра-
сій скім ча ла ве кам і не за дум ваў ся 
пра ка ра ні, а по тым па чаў ка пац ца ў 
сва ім ра да во дзе, ці ка віц ца ўсім, што 
да ты чыц ца Бе ла ру сі. Рап тоў на я ўба-
чыў, што ва кол мя не ў Маск ве жы ве 
шмат бе ла ру саў. Па чаў гля дзець, хто 
мае прод кі, ад куль узя ло ся проз ві-
шча Ра ман ке віч па ма ту лі най лі ніі, 
ці ка віц ца ста ры мі фо та здым ка мі. Ад 
ма мы за ста лі ся не ка то рыя рэ чы, якія 
па він ны пе ра да вац ца на шчад кам. А 
ўліч ва ю чы, што ў мя не ёсць і сы ны, і 
доч кі, і ўну кі, і ўнуч кі, мне ёсць што ім 
па кі нуць. Але ра зам з ма тэ ры яль ны мі 
каш тоў нас ця мі трэ ба пе ра да ваць і 
ду хоў ныя. У мя не ня ма ні вод на га тво-
ра, дзе не бы ло б бе ла ру са. І гэ тыя 
ге роі, як пра ві ла, ста ноў чыя. Крок за 
кро кам мне ад кры ва ец ца глы бі ня бе-
ла рус кай гіс то рыі. І трэ ба ра біць усё, 
каб яе за ха ваць. Ка лі пры маў удзел у 
вяр тан ні Ста ту та ВКЛ для Ма гі лё ва, 
адзін з вы со ка па стаў ле ных на чаль ні-
каў ска заў, што гэ та лі тоў скі Ста тут, 
маў ляў, пры чым тут бе ла ру сы. Ён на-
ват не ве даў, што тэкст на пі са ны на 
бе ла рус кай мо ве.

— У сва іх тво рах вы не за бы ва-
е це пра сваю ма лень кую ра дзі му. 
А ці ха пае ча су на вед ваць яе? Я 
маю на ўва зе вёс ку Гар ба ві чы Ча-
вус ка га ра ё на.

— Без умоў на — на Ра даў ні цу. У 
на шым ро дзе так за ве дзе на — на-
вед ваць мо гіл кі бліз кіх у гэ ты дзень. 
На ват мае на чаль ні кі ве да юць, што 
якія сур' ёз ныя спра вы не ста я лі б пе-
ра да мной, я аба вяз ко ва ў гэ ты дзень 
па ві нен быць на ра дзі ме.

— Ка лісь ці вы па чы на лі на ма гі-
лёў скім «Ліфт ма шы», а по тым кар-
ды наль на змя ні лі свой род за ня ткаў. 
Што да гэ та га пад штурх ну ла?

— Гэ та бы ла цэ лая эпа пея. Спа-
чат ку я ха цеў па сту паць у бу даў ні-
чы тэх ні кум, але не атры ма ла ся, і я 
пай шоў зноў да вуч вац ца ў сваю 24-ю 
шко лу. Яе, на жаль, ця пер ня ма. А на 
за вод пай шоў, каб за ра біць гро шай і 
за бяс пе чыць ма ці. Усё ле та пра ца ваў 
на «Ліфт ма шы», а пас ля за бра лі ў 
ар мію. По тым бы ло ва ен нае ву чы лі-
шча, пас ля яко га я ўжо не вяр нуў ся 
ў Ма гі лёў.

— А што пры му сі ла пай сці ў лі-
та ра ту ру?

— Вер шы пі саць я па чаў даў-
но. Ка лісь ці ў 50-я га ды ў Ма гі лё ве 
бы ло аб' яд нан не «Пры дняп роў скія 
вет ра зі». Са мной неш та ад бы ло ся 
пас ля 9-га кла са. Я за кі нуў усе свае 
два ро выя кам па ніі і па чаў ці ка віц ца 
мас тац твам. Мя не па цяг ну ла ў тэ-
атр (за пі саў ся ў дра ма тыч ны гур ток 
ДК чы гу нач ні каў). По тым за ха піў ся 
лі та ра ту рай. Пас ля ар міі ха цеў пі-
саць, быць ва ен ным жур на ліс там. 
Але іс на ва ла ад на праб ле ма: у мя-
не бы лі скла да нас ці з гра ма ты кай, 
хоць змест заў сё ды ацэнь ваў ся на 
«вы дат на». Я ні ко лі б не па сту піў у 
вы шэй шае ва ен нае ву чы лі шча, ка лі 
б не тра ю рад ная пля мен ні ца Ан то на 
Паў ла ві ча Чэ ха ва. На пад рых тоў чых 
кур сах у Гер ма ніі, дзе я пра хо дзіў 
тэр мі но вую служ бу, яна вы кла да ла 
лі та ра ту ру. Да рэ чы, бы ла жон кай 
афі цэ ра-лёт чы ка. Ёй ім па на ва ла тое, 
што я ве даў, хто та кі Чэ хаў і за хап-
ляў ся лі та ра ту рай. Яна ма ёй руч кай 
вы пра ві ла па мыл кі, і дзя ку ю чы ёй я 
па сту піў, ку ды ха цеў.

«Ці ка ва, 
як доб ры ча ла век 

пе ра тва ра ец ца 
ў чы ноў ні ка»

— Што вам перш за ўсё важ на 
вы ка заць у сва іх тво рах?

— Я вель мі поз на па чаў пі саць. 
Пер шая мая кні га вый шла ў 2002 го-
дзе. Ця пер у мя не дзесь ці 20 кніг. 
Гэ та за цяг вае, без гэ та га ўжо нель га. 
Тым больш што я ве даю та кія рэ чы, 
пра якія нель га маў чаць. Тэ ма, дзе 
га лоў ны пер са наж — чы ноў нік, за-
ста нец ца для мя не га лоў най, та му 
што гэ ты свет мне зна ё мы знут ры, 
я ве даю ўсю под ласць і ве ліч чы на-
вен ска га жыц ця. Та му, ка лі вам бу-
дуць хлу сіць, што чы ноў ні ку цяж ка 
жы вец ца, не вер це, бо ка лі б гэ та 
бы ла праў да, ён пай шоў бы ў роз на-
ра бо чыя. Ча му Са лты ко ву-Шчад ры ну 
бы ло прос та пра гэ та пі саць? Ён сам 

быў ві цэ-гу бер на та рам і гэ тыя «сві-
ныя лы чы» на зі раў на свае во чы. Яму 
не трэ ба бы ло тлу ма чыць, што гэ та 
та кое. Мне так са ма не трэ ба тлу ма-
чыць, што та кое «цень гоб лі на», на-
огул, хто та кі гоб лін. Мне ці ка ва, ча му 
ча ла век пры хо дзіць ва ўла ду ўвесь 
та кі пу шыс ты, а праз ней кі час яго 
ўжо і не па знаць. Ся дзіць та кі «сві-
ны лыч» і гля дзіць дур ны мі ва ча мі, 
не па знае ні ця бе, ні баць коў. Што з 
ім ад бы ло ся, ча му на огул та кое ад-
бы ва ец ца? І што та кое та ды ўла да, 
ка лі яна так кар ды наль на мя няе ча-
ла ве ка? Ча му ад бы ва ец ца транс фар-
ма цыя ду шэў ных якас цяў ча ла ве ка, 
ка лі ён трап ляе ва ўла ду? У чым яе 
дас ка на ласць і не дас ка на ласць?

— І ў чым? Вы зра зу ме лі?
— Пра гэ та я і пі шу. Чы тач мо жа 

да ве дац ца пра гэ та з ма іх кніг.
— А ка лі сфар му ля ваць ко рат ка?
— Ка лі б гэ та мож на бы ло б ска-

заць у двух ска зах, та ды і пі саць не 
бы ло б пра што. Як ка заў адзін фі ло-
саф, хай бу дуць пра кля тыя ўсе тыя, 
хто гэ тыя пры го жыя іс ці ны вы ка заў 
да нас. Та му не трэ ба спя шац ца. Тым 
больш што і па мы ліц ца мож на. Не 
ўсе чы ноў ні кі ад ноль ка выя, усё гэ та 
па-роз на му ад бы ва ец ца.

— А вас змя ні лі зно сі ны з чы-
ноў ні ка мі? І ў які бок?

— Па-роз на му бы ло. Дзесь ці мя не 
гэ та за гар та ва ла, дзесь ці раз бэс ці-
ла. Па чы на еш ра зу мець ца ну та го, 
што ад бы ва ла ся, ад бы ва ец ца і бу дзе 
ад бы вац ца. Па він на быць унут ра нае 
люс тэр ка, у якое трэ ба гля дзец ца, 
каб па спець уба чыць пры кме ты змен. 
Ка лі по гляд збо ку ад сут ні чае, ча ла-
век, лі чы, стра ча ны.

— Вы сяб ру е це і з прос ты мі 
людзь мі, і з вы со ка па стаў ле ны мі 
чы ноў ні ка мі. Ці мож на лі чыць, што 
вы — су вяз ное звя но па між ты мі і 
дру гі мі?

— Мож на кры ты ка ваць 
ула ду, але ха чу ад зна чыць, 
што бе ла рус кая ўла да не да-
лё ка ад на ро да ады шла. Яна 
ў кро ка вай да ступ нас ці. Я ўжо 
пі саў пра тое, як ад ной чы ішоў 
у Мін ску па рын ку і су стрэў ся з 
Мяс ні ко ві чам. Гэ та ўсё роў на, 
ка лі б я су стрэў Мяд ве дзе ва 
на Чыр кі зо не. Або быў вы па-
дак, ка лі я зай шоў у «Ка ро ну» 
ў Мін ску, а мне на су страч Ма-
кей ця леж ку штур хае. У Ра сіі 
та ко га ўжо ня ма. Я не лі чу ся бе 
су вяз ным звя ном, бо не трэ ба 
быць кімсь ці, каб дай сці да кі-
раў ні ка го ра да або воб лас ці, 
ка лі гэ та не аб ход на.

«Мы не ма ем 
пра ва хлу сіць»
— Вы, зда ец ца, па жыц ці 

бо лей праў да люб. А ці пры хо-
дзі ла ся вам кры віць ду шой?

— Праў да лю бы — толь кі ў 
каз ках бы ва юць, і на зы ва юц-
ца яны дры ва се кі. Та му што, 
дзе дро вы ся куць, там трэс кі 

ля туць. Ка лі ўсю ды лез ці са сва ёй 
праў дай, ты толь кі лю дзей на па ло ха-
еш, а праў ду спа га ніш. Праў да — гэ та 
страш ная зброя, ёй не трэ ба прос та 
так раз мах ваць. Яна ж вель мі шмат-
ба ко вая, шмат гран ная. Ты ад ну грань 
ба чыш, а лю дзі — ін шую. І твая праў-
да мо жа быць аб са лют на не пры маль-
най для ін ша га ча ла ве ка. Я ні ко лі не 
ад маўля ю ся ад сва іх пе ра ка нан няў. 
Пад час служ бы па ма ёй ві не не за-
гі нуў ні во дзін мой сал дат: усе, ка го 
мне ма ці да ве ры лі, вяр ну лі ся да до-
му жы вы мі. У мя не ёсць свае дум кі, 
якія я не ба ю ся вы каз ваць. На ват ка лі 
гэ та ка мусь ці і не па да ба ец ца. Мы 
не ма ем пра ва хлу сіць. У нас вель мі 
ка рот кае жыц цё.

— А бы лі вы пад кі, ка лі вы з-за 
сва іх пе ра ка нан няў ме лі ўсе маг-
чы мас ці па цяр пець?

— Я меў да чы нен не да ка мі тэ та 
ў аба ро ну Аляк санд ра Са лжа ні цы-
на. Гэ та быў па ча так 70-х, яго яшчэ 
не вы гна лі з Ра сіі. Кі раў ні ком гэ тай 
ар га ні за цыі быў стар шы лей тэ нант з 
Да не цка га ва ен на-па лі тыч на га ву чы-
лі шча. Але мя не рэ прэ сіі не за кра ну-
лі. Я за кон чыў ВНУ. На ступ ствы бы-
лі для ста рэй шых ра бят, якія больш 
сур' ёз на да гэ та га ставіліся. Пас ля 
гэ та га мя не за ці ка ві лі і лёс, і твор-
часць Са лжа ні цы на — пра ро ка і вя-
лі ка га ча ла ве ка.

— Ве даю, што вы не абы яка ва 
ста ві це ся да ства рэн ня му зея Але-
сю Ада мо ві чу ў Глу шы Баб руй ска-
га ра ё на.

— Гэ ты му зей аба вяз ко ва з'я віц-
ца, та му што быў та кі ча ла век. Ён 
на пі саў «Вай ну пад стрэ ха мі» і шмат 
ін ша га, дзе рас ка заў пра муж ных 
лю дзей, пра пар ты за наў. Пра тое, 
што ён сам ба чыў і пе ра жыў. І бы ла 
ў Глу шы ап тэ ка — явач ны пункт, ку-
ды пры хо дзі лі пар ты за ны і пад поль-
шчы кі. Бы ло вя лі кае су пра ціў лен не 

на ша га на ро да страш на му, ра зум-
на му, пад ступ на му і моц на му во ра гу. 
Ада мо ві чу мож на па ста віць пом нік 
ужо толь кі за тое, што ён ра зам з 
Эле мам Клі ма вым зра біў фільм «Ідзі 
і гля дзі». Гэ та ге ні яль ная кі на стуж ка. 
Нель га за бы ваць і пра тое, што Алесь 
Ада мо віч ра зам з Ва сі лём Бы ка вым 
з'яў ля юц ца ду хоў ны мі ро да на чаль ні-
ка мі на шай сён няш няй лаў рэ ат кі Но-
бе леў скай прэ міі — Свят ла ны Алек сі-
е віч. Абя цаю зра біць усё маг чы мае, 
каб толь кі быў гэ ты му зей.

— Вы ду ма е це, што праб ле ма 
яго ад крыц ця толь кі ў гра шах?

— Мне зда ец ца, уся бя да ў на-
шым адзі чэн ні. Ка лі мы пе ра ста ём 
па мя таць пра тых, дзя ку ю чы ка му 
мы сён ня жы вем. Пра тых пад поль-
шчы каў, за ка та ва ных лю дзей, якія 
ад да лі свае жыц ці дзе ля Пе ра мо гі. 
Мы сён ня ся дзім і ро бім вы гляд вя-
лі кіх на чаль ні каў у той мо мант, ка лі 
трэ ба прос та зра біць крок. Зна хо дзім 
гро шы на кан цэр ты, а на па мяць і 
гіс то рыю свай го краю срод каў не ха-
пае. Тым больш ге ра іч ную гіс то рыю. 
Не ве даю, ча му та кое стаў лен не да 
кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту ры. Гэ та 
бы лі дзяр жаў ныя лю дзі, яны ду ма лі 
пра бу ду чы ню свай го на ро да. Дзяр-
жа ва не мае пра ва іх за бы ваць.

— Вы не як ка за лі, што бе ла ру-
сам пра сцей лі чыць ся бе рус кі мі. 
Ча му так ад бы ва ец ца?

— Та му што вы гад на. Па гра шах. 
Пры чым рус кі мі яны ста но вяц ца ў Ра-
сіі, а не ў Бе ла ру сі.

— Вы ве да е це і па ва жа е це род-
ную мо ву. Але, на жаль, ха пае лю-
дзей, якія не толь кі не жа да юць 
раз маў ляць па-бе ла рус ку, але на-
ват і чы таць...

— Гэ та ня пра віль на. Бе ла ру сы па-
він ны ве даць сваю мо ву. Маг чы ма, у 
жыц ці яна ка мусь ці і не спат рэ біц ца, 
але ж ка лі ён прый дзе да Бо га, той 
спы та ец ца ў яго па-бе ла рус ку: «Хто ты 
та кі?» Бо ён ве дае, што ты бе ла рус. І 
ка лі ты ад ка жаш на ін шай мо ве, яшчэ 
не вя до ма, ку ды ён ця бе па шле.

Пас ля ме ра пры ем ства ў ра ту шы 
мы яшчэ не каль кі хві лін па гу та ры-
лі з жон кай пісь мен ні ка — Ак са най. 
Ра зам з дач кой яна сціп ла тры ма ла ся 
ў ба ку да та го ча су, па куль Ва ле рый 
за ста ваў ся ў цэнт ры ўва гі. «Ці час та 
атрым лі ва ец ца па да рож ні чаць вось 
так, ра зам?» — па ці ка ві ла ся я. «Ста-
ра ем ся як ма га час цей, — усміх ну-
ла ся Ак са на. — Вель мі па да ба юц ца 
Іта лія, Чар на го рыя, Ку ба. Не пе ра-
стаю здзіў ляц ца та му, як шмат Ва-
ле рый ве дае. Бы вае, што ён на ват 
аспрэч вае сло вы эк скур са во даў». 
Што да ты чыц ца Но ва га го да, то гэ-
та са праў ды зна ка вае для су жэн цаў 
свя та. «Ва ле рый кож ны дзень імк-
нец ца зра біць для нас з дач кой неш-
та пры ем нае, ра дуе па да рун ка мі, — 
пры зна ла ся Але на. — На пэў на, тым, 
хто, як мы, су стрэ лі ся на Но вы год, 
са праў ды шчас ціць. Я ў гэ тым на ват 
не су мня ва ю ся».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Фо та аў та ра.

Ра сій скі па лі тык, пісь мен нік і дзяр жаў ны дзе яч 
пра свае бе ла рус кія ка ра ні, ся мей ныя тра ды цыі, 
чы ноў ні каў і моц род на га сло ва

Ва ле рый КА ЗА КОЎ:

Ці ве да е це вы, што сне жань — най леп шы час для лё са вы зна чаль-
ных зна ём стваў? Псі хо ла гі тлу ма чаць гэ та тым, што на блі жа ец ца 
Но вы год і Ка ля ды — тра ды цый на ся мей ныя свя ты, якія мы не хо чам 
су стра каць у адзі но це. Да рэ чы, на ват Ва ле рый Ка за коў — жы вы 
прык лад гэ тых сцвяр джэн няў. З ма гі ляў чан кай Ак са най Ду бін скай 
ён па зна ё міў ся на на ва год няй ве ча ры не ў агуль ных зна ё мых. Для 
па чат ку но выя сяб ры прос та аб мя ня лі ся тэ ле фо на мі, але ста сун кі на 
ад лег лас ці толь кі па цвер дзі лі — су стрэ ча не бы ла вы пад ко вай. Маг-
чы ма, з та го ча су Ва ле рый стаў яшчэ блі жэй да Ма гі лё ва. Бо ця пер 
у яго тут ёсць яшчэ і це шча. На огул гэ та ча ла век з ці ка вым лё сам, 
яго жыц цё па доб на да ра ма на, на сы ча на га роз ны мі пе ры пе ты я мі, 
па ва ро та мі сю жэ та, не ча ка ны мі па дзея мі. Пад час раз мо вы, якая ад-
бы ла ся за га дзі ну да пры све ча най яму ве ча рын кі-парт рэ та, мы толь кі 
кры шач ку за кра ну лі тыя ці ін шыя тэ мы. Ас тат няе ён па ра іў шу каць у 
яго кніж ках. Бо яны — пра цяг рэ аль на пе ра жы тых ім па дзей.

Ві зіт ная карт ка
Ва ле рый Мі ка ла е віч Ка за коў зай-

маў роз ныя па са ды ў Са ве це бяс пе кі 
РФ, ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Ра сіі, Ра-
сій скім са ю зе ве тэ ра наў Аф га ні ста на. 
Пал коў нік за па су, кан ды дат са цы я ла-
гіч ных на вук, пра ва дзей ны дзяр жаў ны 
са вет нік Ра сій скай Фе дэ ра цыі, член Са-
юзаў пісь мен ні каў Ра сіі і Бе ла ру сі. Пі ша 
пра тое, што пе ра жыў і ў чым доб ра 
раз бі ра ец ца, што хва люе і не да зва ляе 
маў чаць. З-пад яго пя ра вый шлі паэ тыч-
ны збор нік «Фі ла со фія гу ку», кні гі «Раз-
бі тае люс тэр ка Ка ра ба ха», «Ас фальт 
і це ні» і ін шыя. Тво ры пе ра кла дзе ны 
на эс тон скую, поль скую, укра ін скую, 
серб скую, анг лій скую і ня мец кую мо вы. 
Ка за коў — лаў рэ ат Вя лі кай лі та ра тур-
най прэ міі Ра сіі (за кні гу «За піс кі ка-
ла ні яль на га чы ноў ні ка»), лі та ра тур най 
прэ міі імя Гры ба е да ва, між на род най 
прэ міі імя Пі ку ля («Цень гоб лі на»), прэ-
міі Са ю за пісь мен ні каў Сер біі. Уз на га-
ро джа ны ме да лём за ўклад у раз віц цё 
бе ла рус кай лі та ра ту ры. А зу сім ня даў на 
стаў лаў рэ а там Дзярж прэ міі ўра да РФ 
у воб лас ці куль ту ры.

У 2010 го дзе Ва ле рый Ка за коў вы-
бра ны стар шы нёй фе дэ раль най на цы-
я наль на-куль тур най аў та но міі пісь мен-
ні каў Ра сіі і Бе ла ру сі. Ад на з мэт гэ та га 
аб' яд нан ня — спры яць вяр тан ню на 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі тых куль тур ных 
каш тоў нас цяў, якія з'яў ля юц ца на цы я-
наль ным зда быт кам і бы лі вы ве зе ны з 
кра і ны. Ле тась за ўклад ва ўма ца ван не 
куль тур ных су вя зяў Ра сіі і Бе ла ру сі Ва-
ле рыю Ка за ко ву ўру ча на ме даль Фран-
цыс ка Ска ры ны. Дзя ку ю чы пра гра ме 
«Вяр тан не», якую ён ку ры руе, му зе ям 
Бе ла ру сі пе ра да дзе ны шмат лі кія каш-
тоў нас ці, ся род якіх Ста тут ВКЛ, пес на-
пен ні ХVІІ ста год дзя, элект рон ныя ко піі 
Слуц ка га і Бар ку ла баў ска га ле та пі саў 
і ін шыя.
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