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Уступ да беларускага выдання

Кніга “Зрабаваны народ” арыентавана перш за ўсё на польскага 
чытача, але не менш нас цешыць і тое, што яна трапіла і ў рукі чытача 
беларускага. Таму дазволім сабе патлумачыць некаторыя рэчы.

Ужо пасля таго, як кніга выйшла ў Польшчы, сустрэліся мы з пэўным 
незадавальненнем, якое тычыліся галоўным чынам выбарам суразмоўцаў 
– чаму менавіта гэтыя, а не іншыя. 

Што ж, як аўтары мы мелі права вырашаць, з кім размаўляць і якія 
з гэтых размоваў змясціць у кнізе. Мы палічылі, што менавіта гэтыя 13 
чалавек маюць такія дасягненні і досвед, што змогуць распавесці пра Бе-
ларусь найбольш даступна і кампетэнтна, незалежна ад інтэлектуальных 
заслуг іншых людзей. Мы вырашылі, што не будзем размаўляць з 
асобамі, якія стала займаюцца палітыкай. І гэта быў адзін з нашых 
прынцыпаў (размова з Лявонам Баршчэўскім адбылася яшчэ перад 
яго абраннем кіраўніком Партыі БНФ, а з Паўлам Севярынцам мы 
размаўлялі літаральна праз пару дзён пасля яго вызвалення). Натураль-
на, большасць інтэлектуалаў, якія знаходзяцца ў апазіцыі да Аляксандра 
Лукашэнкі, тым ці іншым чынам падтрымліваюць нейкую палітычную 
сілу – але не настолькі, каб размова з імі пераўтварылася ў палітычную 
агітацыю. А такая пагроза існуе, калі размаўляеш з лідэрамі партый. 

Мы палічылі таксама, што эмігранты, якія ў свой час пакінулі краіну 
і не маюць фактычна ніякага ўплыву на Беларусь, не будуць у ста-
не прадставіць яе рэальнага вобразу. Часы “жалезнай заслоны”, калі 
палітычная эміграцыя з Усходняй і Цэнтральнай Еўропы адыгрывала 
значную ролю, ужо мінулі.

На жаль, не ўдалося нам зрабіць больш размоваў з прадстаўнікамі 
рэжыму Аляксандра Лукашэнкі – бо, вядома, што гэта яны ў знач-
най ступені рэпрэзентуюць сённяшнюю Беларусь. З іншага боку, 
апазіцыйныя інтэлектуалы ў значнай ступені змаглі захаваць 
незалежнасць сваіх ацэнках.

Няма сумневу, калі б гэтых размоваў было болей, вобраз Беларусі, 
які стварае гэтая кніга, быў бы больш рэальным. Няма сумневу, што 
было б лепей, калі б нам удалося паразмаўляць з кожным з дзесяці 
мільёнаў беларусаў… Але ў такім выпадку гэта была б ужо сацыялогія, а 
не журналістыка.

Малгажата Ноцунь
Анджэй Бжэзецкі





Гісторыя без герояў

Пасля таго, як 
у нас забралі мову, 
гісторыю, яе герояў, 
нацыянальныя сімвалы 
і шанс на дзяржаву, 
уся эліта была амаль 
знішчана. Знішчалі 
людзей, якія змагаліся 
за беларускі правапіс. 
З’явіліся выказванні, 
што знакі, якія 
адрозніваюць нашу 
кірыліцу ад расійскай – 
гэта фашысцкія знакі.

Размова з 

Уладзімірам Арловым
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Уладзімір 
Арлоў

Распаўсюджанае меркаванне, што беларусы – гэта народ, які 
не ведае ўласнай гісторыі і палітыкі лёгка ім маніпулююць, 
спасылаючыся на гістарычныя міфы.

Ёсць дзве Беларусі і кожная з іх па-свойму ставіцца да гісторыі. 
Адна Беларусь пачувае сябе нашчадкам Савецкага Саюза. Для 
большасці маіх землякоў гісторыя іх краіны сягае часоў, калі піва каш-
тавала 37 капеек, а гарэлка 3 рублі. Гістарычная свядомасць савецкіх 
беларусаў ніякая. Ёсць таксама іншая Беларусь, жыхары якой ведаюць 
мінулае гэтых земляў, маюць сваіх герояў. Прыход да гэтых ведаў быў 
складаным і часта балючым.

Калі я ў 70-х гадах вывучаў гісторыю ва ўніверсітэце, ні я, ні мае ся-
бры не мелі паняцця пра многія важныя моманты з мінулага беларусаў 
– мы былі прадуктамі савецкай адукацыі, якая замоўчвала, напрыклад, 
існаванне ў 1918 годзе незалежнай Беларускай Народнай Рэспублікі, 
ніхто нават шэптам не гаварыў пра масавыя рэпрэсіі 30-х гадоў ХХ ста-
годдзя. Нашы прафесары не адкрылі для нас той забароненай гісторыі. 
Сёння дату 25 сакавіка – абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 
– ведаюць практычна ўсе. Вядома, большасць не святкуе гэты дзень, 
але дата вярнулася ў памяць народа, значыць, нейкія зрухі ёсць.

Якой гісторыі вучылі ў савецкіх школах у Беларусі?

Калі размова ідзе пра разуменне Беларусі, савецкая гістарыяграфія 
з’яўляецца пераемніцай царскай гістарыяграфіі. На беларускую 
гісторыю заўсёды глядзелі стэрэатыпна: беларусы – малодшыя бра-
ты рускіх, не маюць права на дзяржаўнасць, на мову. Не было ў гэтай 
гісторыі месца для герояў, якія змагаліся за еўрапейскія каштоўнасці. 
Я вырас у Полацку, а не ведаў пра тое, што цар Іван Жахлівы напаў на 
наш горад1 , вынішчыў каталікоў і габрэяў, а 50 тысяч праваслаўных 
выгнаў у глыб Расіі. На лекцыях нам казалі, што Іван Жахлівы вызваліў 
Полацк ад палякаў і літоўцаў. Замоўчвалася, што гісторыя адносін Расіі 
і Беларусі - гэта гісторыя бесперапынных войнаў, якія пачаліся ў 1492 
годзе і цягнуліся аж да канца ХVIII стагоддзя, калі расійская мара аб 
паглынанні Беларусі зрэалізавалася.

У школе нас не вучылі пра інфлянцкую вайну, пра бітвы з Іванам 

1    У 1563 г., падчас інфлянцкай вайны.
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Жахлівым, пра найстрашнейшую вайну ў нашай гісторыі, якая была 
ў 1654-1667 г.2  Беларусь страціла тады палову насельніцтва, сваю 
эліту, шляхту, мяшчанства. Гэта была культурная, дэмаграфічная і 
эканамічная катастрофа, з якой Беларусь не паднялася да гэтага часу і 
ў якой я бачыў бы карані сучаснай трагедыі маёй краіны. У двух гадзінах 
дарогі ад Полацка знаходзіцца вёска Міхайлаўскае, дзе тварыў Пушкін, 
які прыязджаў туды з Пецярбурга. У школе нас кожны год вазілі ў гэ-
тую вёску на экскурсію. Я ведаў там усё на памяць і сам мог бы быць 
экскурсаводам, і ў той жа час нас ніколі не вадзілі на экскурсіі па По-
лацку. Ніхто не распавядаў нам пра Сафійскі сабор.

Згадкі пра існаванне сярэднявечнага Полацкага княства 
супярэчылі б тэорыі адзінай Русі – прарадзіме ўсіх усходніх 
славян?

У часы царскай Расіі і ў савецкія часы быў папулярызаваны тэзіс, 
што мы ніколі не мелі ўласнай дзяржаўнасці. У той жа час Полацкае 
княства займала большую частку сучаснай Беларусі і адпавядала ўсім 
умовам, каб называць яго дзяржавай. У нас была свая княская дына-
стыя Рагвалодавічаў3 , а таксама дынастычныя сувязі з Візантыяй.

Полацкае княства выступала супраць дамінацыі Кіева і да сён-
ня факт яго існавання з’яўляецца перашкодай не толькі для расійскіх 
гісторыкаў, але і для ўкраінскіх. Савецкая гістарыяграфія імкнулася 
сцерці ўсе важныя постаці таго перыяду. Напрыклад, св. Еўфрасіння 
Полацкая4   ў ХІІ стагоддзі была адной з найбольш адукаваных жанчын 
у Еўропе. У нашым школьным падручніку пра яе не было ні слова, гэтак 
жа было і ў падручніках універсітэцкіх. Падручнік па гісторыі Беларусі, 
якім я карыстаўся ва ўніверсітэце ў 70-х гадах, налічваў 5 тамоў, але 
пра Еўфрасінню згадкі не было. Наш выкладчык паведаміў толькі, што 
яна была царкоўнай абскуранткай, а яе дзейнасць была опіюмам для 

2   Размова ідзе пра войны, якія ішлі паміж Рэччу Паспалітай і Масквой і скончыліся 
замірэннем у Андрушове: Рэч Паспалітая часова адраклася левабярэжнай Украіны з 
Кіевам, Смаленшчыны і Чарнігаўшчыны.

3  Назва дынастыі паходзіць ад князя Рагвалода, які кіраваў у Полацку ў другой палове 
Х ст. Ён паходзіў са Скандынавіі, быў саюзнікам кіеўскага князя Яраполка. Адмовіўся 
выдаць сваю дачку замуж за Уладзіміра Вялікага, у выніку чаго Уладзімір напаў на 
Полацк.

4 Еўфрасіння Полацкая (каля 1101-67) – полацкая князёўна, манашка, праваслаўная 
святая. Садзейнічала развіццю пісьменства, сама стварала кнігазборы і нават 
перапісвала кнігі. Памерла ў Іерузаліме падчас паломніцтва ў Святую Зямлю.
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народа. Мы і так мелі шчасце, што пачулі яе імя і маглі высветліць, кім 
яна насамрэч была. Мы запісвалі ўсё, што дыктаваў нам прафесар, а 
потым шукалі ў іншых кнігах, каб дакапацца хаця б часткова да праўды. 
Калі ў мяне дрэнны настрой, я выцягваю тыя канспекты, чытаю і смяю-
ся, калі “даведваюся” пра розныя рэчы. З іншага боку з аптымізмам 
думаю пра тое, наколькі доўгую дарогу мы прайшлі, таму што сёння 
амаль кожны вучань чуў пра Еўфрасінню Полацкую, а ў Менску і По-
лацку ёй нават стаяць помнікі.

Наколькі небяспечны для Беларусі міф адзінай Русі?

Многа беларусаў стала яго ахвярай. Ён з’яўляецца нашым най-
большым няшчасцем, хоць існаванне старадаўняга рускага народа не 
могуць даказаць ні археалагічныя, ні антрапалагічныя даследаванні. 
Аднак стэрэатыпы, якія ўкараніліся ў беларусах, выкарыстоўваюцца 
прыхільнікамі далучэння нашай краіны да Расіі. Расійскія палітыкі, як 
правыя, так і левыя, сцвярджаюць, што незалежная Украіна і Беларусь 
з’яўляюцца гістарычнай памылкай, якую трэба хутка выпраўляць.

Акрамя таго, міф пра адзіную Расію мае на мэце абгрунтаваць 
расійскія прэтэнзіі да беларускіх і ўкраінскіх земляў. У той жа час 
на пачатку гісторыі славянскіх дзяржаў існавалі тры асобныя цэн-
тры: Полацк, Кіеў і Ноўгарад. Сімвалічнае значэнне ім надавалі тры 
Сафійскія саборы, пабудаваныя ў гэтых гарадах па ўзору святыні ў 
Канстанцінопалі – не столькі з архітэктурнага боку, колькі з боку 
пэўных ідэй. Трагедыяй гэтых трох цэнтраў было ўзнікненне чацвёрта-
га - Масквы. У Ноўгарадзе развіваўся самастойны этнас, які Масква 
забрала сабе. Падобны лёс чакаў і іншыя цэнтры.

Пасля таго, як пад канец XVIII стагоддзя беларусы апынуліся ў 
межах расійскай імперыі, яны не мелі права называцца самастой-
ным народам. Нам змянялі нават імёны, Тамаш станавіўся Фамой. 
Вялікадзяржаўныя тэндэнцыі, якія праяўляла найперш царская Расія, 
а потым СССР, былі запісаны ў гісторыю Беларусі. Расіяне стваралі 
новыя міфы пра беларусаў. Аднак той, што беларусы ўжо ў часы 
Кіеўскай Русі былі часткай рускага народа, з’яўляецца найважнейшым 
і выкарыстоўваецца і надалей.
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У такой ступені, што частка беларусаў пераканана, што ў 
ХІІІ стагоддзі беларускія землі таксама знаходзіліся пад 
мангольскім ігам?

Так, нават яшчэ сёння сур’ёзныя людзі могуць сказаць, што без 
дапамогі Расіі беларусы не вызваліліся б ад татарскага іга, хоць мы ніколі 
пакутавалі з-за гэтага. Тое, што нашыя землі не былі пад манголамі, 
з’яўляецца адным з найважнейшых фактаў у нашай гісторыі. Манголь-
скае іга было трагедыяй для рускіх земляў, якія з-за яго страцілі шанс 
на прыналежнасць да заходняй культуры. Да ХІІІ стагоддзя ў расійскіх 
княствах існавалі дэмакратычныя традыцыі, але праз 250 год пана-
вання манголаў у расійскай ментальнасці адбыліся сур’ёзныя змены, 
і пасля гэтага вопыту Масква сфармавала сістэму ўлады, апіраючыся 
на азіяцкі прыклад. Грамадства страціла шанс на развіццё, практычна 
перастала лічыцца. Беларусы фармаваліся ў зусім іншых умовах. 

Якімі яшчэ метадамі карысталіся расійскія і савецкія 
гісторыкі, каб абгрунтоўваць тэорыю пра адзіны рускі народ?

Нас кармілі байкамі, што Расія не мела калоній. Але гэта ж 
была каланіяльная імперыя, толькі калоніі яе былі не за морам, як у 
выпадку Вялікай Брытаніі, але адразу ж пры мяжы. Той факт, што іх 
насялялі славянскія народы, рабіў прасцейшым знішчэнне іх памяці. 
Падкрэслівалася, прыкладам, што беларусы спрадвеку марылі паяднац-
ца са старэйшым брацкім народам у адну дзяржаву. Маё пакаленне вы-
растала з гэткім усведамленнем. Каб гэты міф мог функцыянаваць, трэ-
ба было замоўчваць цэлыя стагоддзі гісторыі, калі Беларусь знаходзілася 
пад уплывам заходняй цывілізацыі.

Маніпулявалі нават біяграфіяй Францыска Скарыны. Яго Біблія 
была надрукавана ў 1517-1519 гадах на беларускай мове і была чац-
вёртай нацыянальнай Бібліяй, выдадзенай у свеце. У школе мы чулі пра 
Скарыну, але нам расказвалі пра яго такім чынам, каб мы не разумелі 
маштабаў яго дзейнасці. У нашым падручніку было напісана, што Ска-
рына працягваў дзейнасць рускага друкара Івана Фёдарава. Праблема 
ў тым, што першы старабеларускі друк Скарыны пабачыў свет у 1517 
годзе, а Фёдараў першую рускую кніжку выдаў у 1564, але наш друкар не 
мог быць першым, бо на гэта меў права толькі рускі.
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Такую палітыку праводзілі камуністычныя кіраўнікі Беларусі. Напры-
клад, Пётр Машэраў – постаць, безумоўна, міфалагізаваная - знішчаў 
гістарычную памяць беларусаў. Разбураў архітэктурныя помнікі, а 
намаганні гісторыкаў перашкодзіць гэтаму, лічыў спробамі ідэалізавання 
дарэвалюцыйнага мінулага.. На яго думку, да 1917 года беларусы былі 
цёмным, непісьменным народам.

Якім чынам праваслаўе служыла русіфікацыі?

Быў створаны міф, які сцвярджаў, што беларусы заўсёды былі 
праваслаўным народам. У той жа час, да падзелаў Рэчы Паспалітай 
абодвух народаў, пераважная большасць беларусаў вызнавала грэка-
католіцызм, уніяцтва. Рэлігійныя песні спявалі па-беларуску, на гэтай 
жа мове прамаўлялі казанні і вучылі. Грэка-католікі ўсведамлялі, што 
яны ні палякі, ні рускія. І палякі і рускія змагаліся з грэка-каталіцкім 
веравызнаннем. Расійская прапаганда казала, што беларуская мова 
і грэка-каталіцкая рэлігія для беларусаў чужыя, а насамрэч - яны 
праваслаўныя, а праваслаўнага беларуса вучылі ў царкве, што ён рускі. 
І што трэба вызваліць беларусаў ад рэлігійнага і моўнага прыгнёту.

Вы кажаце, што большасць беларусаў былі грэка-католікамі, 
але ці перад уніяй з каталіцкім касцёлам яны аднак не 
вызнавалі праваслаўе?

 На момант заключэння Берасцейскай уніі ў 1596 годзе, якая злу-
чыла частку праваслаўных іерархаў з каталікамі, шмат беларусаў ужо 
былі рыма-каталікамі, значная частка была таксама пратэстантамі, пе-
рад усім кальвіністамі. Натуральна, большасць беларусаў былі ў той 
час праваслаўнымі, але ўжо прыканцы XVIII стагоддзя тры чацвёртыя 
жыхароў зямель Беларусі вызнавалі ўніяцтва. Сярод этнічных беларусаў 
гэтая лічба была яшчэ большай. Унія сталася рэлігіяй беларусаў – так 
пісаў Кастусь Каліноўскі, а таксама Фрыдрых Энгельс, які дасканала 
ведаў гісторыю Рэчы Паспалітай.
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Беларусы апазіцыйнай і празаходней скіраванасці шмат ўвагі 
надаюць бітве пад Воршай (1514 г.), не хаваючы, што напамін 
аб разгроме маскоўскага войска адпавядае беларускай 
нацыянальнай ідэі, паводле якой вораг заўсёды быў з усходу.

Святкаванне гадавіны гэтай бітвы дапамагае развянчаць міф, 
які сцвярджае, што на расійскіх землях жылі нашы браты, якія неслі 
нам мір і нас вызвалялі. Па-другое, нам неабходныя народаствараль-
ныя падзеі. Наша грамадства лягчэй засвойвае міфы, якія абуджаюць у 
нас комплекс непаўнавартасці. У свядомасці палякаў бітва пад Воршай 
існуе як кампанія польскага войска, хаця там біліся не войскі Кароны 
Польскай, а толькі палякі, што служылі ў наёмных войсках. Гэта войскі 
Вялікага Княства Літоўскага перамаглі рускіх.

Гэта значыць, не толькі расійскія гісторыкі адказныя за 
выцясненне беларусаў з гістарычнай карты свету? Свой 
унёсак зрабілі таксама польскія аўтары і бацькі літоўскага 
адраджэння?

Адзін з міфаў, створаны гэтымі трыма народамі – гэта месца 
беларусаў у Вялікім Княстве Літоўскім. У школах і ўніверсітэтах 
нам убівалі ў галовы, што Княства паўстала шляхам падпарадка-
вання літоўцамі славянскіх земляў. У той жа час Вялікае Княства 
Літоўскае паўстала на нашых землях. Яго першай сталіцай быў На-
ваградак – які ляжыць у самым цэнтры сённяшняй Беларусі. Там 
каранаваўся князь Міндоўг. Вядома, ва ўзнікненні Вялікага Княства 
бралі ўдзел балты, але гэта адбывалася не як падпарадкаванне. Гэта 
быў хутчэй мірны працэс.

Беларускі гісторык Генадзь Сагановіч адзначыў, што ў перыяд 
адноснай незалежнасці Беларусі ў 1991-1994 гадах, беларускія 
гісторыкі занадта прамалінейна падышлі да спадчыны Вялікага 
Княства Літоўскага, пераацаніўшы яго значэнне.

З гэтым можна пагадзіцца, але гэта і зразумела пасля шматга-
довага маўчання і фактычнай забароны выказвацца на гэтыя тэмы. Я 
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не прыхільнік тэзіса, што толькі беларусы маюць права на спадчыну 
Вялікага Княства Літоўскага, але падкрэсліваю, што гэта нашы продкі 
былі тым народам, большасць якога насяляла гэтую зямлю. Які з Х 
стагоддзя меў свае гарады, пісьменства і хрысціянскую рэлігію. Бал-
ты ў часы Вітаўта, якія лічацца вяршыняй іх магутнасці, складалі 
толькі пяць адсоткаў насельніцтва Княства. Балты не мелі сваіх 
гарадоў, не былі хрысціянамі, не валодалі пісьменствам. У сучас-
най гістарыяграфіі ёсць тэндэнцыя пісаць, што Літва існавала ўжо 
з Х стагоддзя, а беларусы з’явіліся ў XVI стагоддзі. Гэта “заслуга” 
літоўскай гістарыяграфіі. Але літоўскі прыклад даказвае, што моцны 
нацыянальны міф можа дапамагчы фармаванню народа. Калі пасля 
1918 года з’явілася незалежная літоўская дзяржава, міфы, створа-
ныя ідэолагамі літоўскага адраджэння трапілі ў падручнікі. Пакаленні 
выхаваліся на іх і сёння прасякнуты імі. Публікуюцца кнігі пад назвай 
“Літоўскія замкі”, а там Кіеў, Полацк...

Вас можна папракнуць у тым, што Вы ненавукова расцягваеце 
ў часе і прасторы тэрміны “Беларусь” і “беларусы”.

Я лічу што маю на гэта права, бо ліцвінамі называлі тады ўсіх 
жыхароў гэтых земляў, і таксама тых, хто жыў на тэрыторыі сучаснай 
Беларусі. Цяпер “Літвой” называецца сучасная дзяржава, якую не 
трэба цалкам атаясамляць з Вялікім Княствам Літоўскім. У той жа час, 
назва “Беларусь” умацавалася ў свядомасці на пачатку ХХ стагоддзя.

Вядома, можна спрачацца на тэму спадчыны Вялікага Княства 
Літоўскага, але беларусы таксама маюць права падкрэсліваць свой 
унёсак у гэтую дзяржаву. Агульнавядомым павінна стаць, напрыклад, 
тое, якая мова была тады дзяржаўнай, на якой мове былі напісаны ста-
туты Вялікага Княства. Калі пытаемся пра гэта ў літоўскіх гісторыкаў, 
яны адказваюць, што на адной са славянскіх моў... Аднак не ўдасца 
замаўчаць і тое, што канцылярыі працавалі на старабеларускай 
мове, а не на літоўскай. Права пісалася на старабеларускай і сеймікі 
абмяркоўвалі свае праблемы на гэтай мове.

Калі савецкая Расія падпісала ў 1920 годзе дамову з незалежнай 
Літвой, літоўцы запатрабавалі вяртання Метрыкі Вялікага Княства 
Літоўскага (архіва канцылярыі ВКЛ). Беларускі гісторык Мітрафан 
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Доўнар-Запольскі5  прапанаваў вярнуць літоўцам усе дакументы на 
літоўскай мове. Такіх не аказалася. У архівах былі акты па-беларуску, 
па-польску, нямецку і на лаціне. Цімаці Снайдэр у кнізе “Рэканструк-
цыя народаў”6  апісвае ўваход літоўцаў у Вільню ў 1939 годзе. Гэты го-
рад зусім іх не чакаў.

Беларуская культура ў часы Рэчы Паспалітай, а таксама 
і пасля яе падзелаў, развівалася ў ценю польскай. Гэта, 
відавочна, таксама мела  ўплыў на ўсведамленне мінулага 
гэтых земляў – усё, што мела сувязь з вышэйшай культурай, 
лічылася польскім.

Гэта чарговы міф, паводле якога беларусы маглі былі толькі 
сялянскім народам, пазбаўленым арыстакратыі. Але кім у такім выпадку 
была Магдалена Радзівіл7, якая спрыяла беларускаму нацыянальнаму 
адраджэнню? А Раман Скірмунт8 ці Эдвард Вайніловіч9, фундатар Чырво-
нага касцёла ў Менску? Іх існаванне было замоўчана ў гісторыі. Да гэтага 
дадаецца міф пра нейкую дзіўную санлівасць народа, які нібыта ніколі не 
мог вырашыцца на актыўны супраціў, а ўсе антырасійскія паўстанні былі 
польскімі народнымі подзвігамі. А аднак гэта беларусы разам з палякамі 
і літоўцамі тры разы падымаліся на паўстанні. У 1794 годзе і ў паўстанні 
1831 года бітва вялася яшчэ за адраджэнне Рэчы Паспалітай у старым вы-
глядзе, але ў 1863 годзе ў паўстанцкіх атрадах змагаліся людзі, якія думалі 
пра адасобленасць. Кастусь Каліноўскі выдаваў на беларускай мове газету 

5  Мітрафан Доўнар-Запольскі (1867-1934) – знакаміты беларускі гісторык і 
этнограф. Раскрытыкаваны ўладамі за “нацыяналістычны дэмакратызм” у сваёй 
“Гісторыі Беларусі”, кнізе надрукаванай, але не распаўсюджанай, у 1926 годзе 
выехаў з Беларусі ў Маскву і на радзіму ўжо не вярнуўся.

6  Ц.Снайдэр, Рэканструкцыя народаў: Польшча, Україна, Літва і Беларусі 1569-1999, 
Сейны, 2007.

7   Магдалена Радзівіл (з дому Завішаў, 1861-1945) – князёўна, філантроп і дзеяч 
беларускага нацыянальнага адраджэння, звязаная з выданнем “Беларусь”, якое 
сістэматычна падтрымлівала фінансавай дапамогай. У 1912 г. заявіла: “Я лічу сябе 
беларускай літоўскага паходжання і зусім не лічу сябе полькай”.

8  Раман Скірмунт (1868-1939) – землеўладальнік, дзейнічаў на карысць Беларусі; 
падтрымліваў тыднёвік “Наша Ніва”; сябра многіх беларускіх грамадскіх 
таварыстваў. У 1918 г. быў другім прэм’ерам Беларускай Народнай Рэспублікі. У 30-х 
гг. ХХ ст. – сенатар. Закатаваны пасля ўваходу Чырвонай Арміі на землі Заходняй 
Беларусі ў 1939 годзе.

9  Эдвард Вайніловіч (1847-1925) – землеўладальнік, адзін з самых заможных людзей 
Менскай губерні. Быў змушаны пакінуць Менск, памёр у Быдгашчы (Польшча). 
Фундатар Чырвонага касцёлу святых Сымона і Алены ў Менску.
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“Мужыцкая праўда”. Перыяд паўстання быў вельмі важны для белару-
скага нацыянальнага адраджэння, якое пачалося разам з ХХ стагоддзем.

Да Каліноўскага сёння ставяцца як да галоўнага героя 
нацыянальна-вызваленчага руху. Наколькі яго нацыяналізм 
быў свядомы?

Ва ўніверсітэце мяне вучылі, што Каліноўскі быў палякам, які 
забаўляўся беларускасцю дзеля сваіх выгодаў. Цяпер некаторыя 
сцвярджаюць, што постаць Каліноўскага міфалагізавана і гвалтам з 
яго робяць беларускага нацыяналіста. Аднак Каліноўскі выдаваў га-
зету па-беларуску, а перш чым яго закатавалі, пакінуў “Лісты з-пад 
шыбеніцы”, таксама па-беларуску.

Каліноўскі выдаваў газеты і па-польску, а Міхаіл Мураўёў10  
загадаў павесіць яго як паляка і каталіка.

Бо расіяне былі зацікаўлены, каб падкрэсліць, што Каліноўскі – 
гэта паляк. Іосіф Сталін цынічна казаў: “Ёсць чалавек, ёсць праблема; 
няма чалавека, няма праблемы”. Аналагічна можна сказаць і пра на-
род. Я не прыхільнік марксізму, але гэта менавіта яго ідэолагі сказалі 
пра расійскую імперыю, што гэта турма народаў. У царскай Расіі бела-
руская мова называлася спольшчанай рускай. Не дазвалялася адкрыць 
ніводнай беларускай школы. Першыя беларускія школкі паўсталі дзя-
куючы нямецкім акупантам падчас І-й сусветнай вайны. Гэта немцы 
прызналі, што беларусы ёсць самастойным народам.

Каліноўскі стаў прыкладам для моладзі, якая выступае 
супраць Аляксандра Лукашэнкі, але хіба не мае шансаў стаць 
агульнанацыянальным героем?

Можа меў бы. Ніколі не дачакаўся ў Менску помніка, але ў 
савецкія часы была хаця б вуліца Каліноўскага. У 90-х гадах быў увед-

10  Міхаіл Мураўёў (1796-1866) – расійскі дзяржаўны дзеяч, віленскі генерал-
губернатар, адказны за падаўленне паўстання 1863-1864 г.; з-за сваёй жорсткасці 
празваны Вешальнікам.
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зены ордэн Кастуся Каліноўскага – гэта была адна з найважнейшых 
дзяржаўных узнагарод. Сёння яе няма. Пад канец 90-х гадоў я ўключыў 
радыё і даведаўся, што Каліноўскі быў тэрарыстам, а яго рукі заплям-
леныя крывёю сялян. Адразу ж пачаліся тэлефанаванні, відавочна 
арганізаваныя, і тыя, хто телефанаваў, казалі, што Каліноўскі ўбівае 
клін у сяброўства з братнім расійскім народам, што трэба яго выкінуць 
з падручнікаў. Адгукнуліся слухачы, якія жылі на вуліцы Каліноўскага і 
сцвярджалі, што толькі што даведаліся пра яго тэрарыстычнае мінулае 
і хочуць абавязкова змяніць назву вуліцы.

Сімвалам, да якога звяртаецца дэмакратычная частка 
беларусаў, з’яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка. Канец 
І-й сусветнай вайны – гэта шчаслівы момант для народаў 
цэнтральна-усходняй Еўропы, момант атрымання незалежнасці. 
Беларусам гэтага не ўдалося. Аднак гэта спроба паўстання 
дзяржавы, якая пражыла некалькі месяцаў, успрымаецца 
дэмакратычна настроенымі беларусамі амаль так, як мы, 
палякі, успрымаем 11 лістапада11. Ці не маем мы тут справы са 
спробай міфалагізацыі БНР?

25 сакавіка 1918 года – гэта найважнейшая дата ў гісторыі Беларусі 
ХХ стагоддзя. Не можна яе пераацаніць. Без абвяшчэння незалежнасці 
ў 1918 годзе бальшавікі не далі б дазволу на стварэнне БССР. Вядома, 
незалежнасць БССР была фікцыяй, але мы хаця б належалі да ААН, 
мелі ў сваёй назве слова “Беларусь”. У 1991 годзе гэта вельмі дапамаг-
ло ў атрыманні незалежнасці. Быць можа, калі б не БНР, нас не было б 
сёння на палітычнай карце свету.

Палякі не вельмі хочуць узгадваць умовы, у якіх жыла 
беларуская меншасць падчас ІІ-й Рэчы Паспалітай.

Палякі лічылі нашу гісторыю фрагментам сваёй і такса-
ма спрычыніліся да сцірання гістарычнай памяці беларусаў. У ХХ 
стагоддзі, калі Польшча аднавіла незалежнасць, яна распачала бараць-
бу з беларускім нацыянальным адраджэннем. Зачыняліся беларускія 

11  11 лістапада 1918 года Дзень аднаўленне незалежнасці польскай Дзяржавы
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школы, засталася толькі адна гімназія ў Вільні. За нацыянальныя 
перакананні людзі траплялі ў турмы. Палякі пайшлі на такое бру-
тальнае рашэнне, як стварэнне лагера ў Бярозе Картузскай. Тысячы 
беларусаў прайшлі праз яго. Але ў Польшчы і так было лепей, чым у 
БССР, бо там расстрэльвалі.

Савецкі перыяд, акрамя часовай беларусізацыі ў 20-х гадах 
ХХ стагоддзя, нанёс чарговыя ўдары па беларускай культуры. 
Была ліквідавана амаль уся беларуская інтэлігенцыя. На Ваш 
погляд гэта было ў межах агульнай палітыкі тэрора Сталіна, ці 
за гэтым вынішчэннем беларускасці стаяла нешта большае?

Масква спачатку захацела прыцягнуць беларусаў на свой бок, 
але калі ўбачыла, што ў выніку ліберальнай нацыянальнай палітыкі 
тут распачаліся працэсы, якія вядуць да нацыянальнага абуджэння, 
зрабіла жорсткія крокі. Гэта было чалавеказабойства. У адзін момант з 
некалькіх сотняў сяброў Саюза беларускіх пісьменнікаў засталося каля 
дзесяці. У Саюзе расійскіх пісьменнікаў былі рэпрэсаваны 20 адсоткаў 
сяброў, а ў Беларусі больш за 90 адсоткаў. Пасля таго, як у нас забралі 
мову, гісторыю, яе герояў, нацыянальныя сімвалы і шанс на дзяржа-
ву, уся эліта была амаль знішчана. Знішчалі людзей, якія змагаліся за 
беларускі правапіс. З’явіліся выказванні, што знакі, якія адрозніваюць 
нашу кірыліцу ад расійскай – гэта фашысцкія знакі.

Маштабам тых злачынстваў маніпулююць і да сёння. 

У 1995 годзе ў адным з даведнікаў была змешчана нататка пра 
Курапаты, у якой гаварылася, што ў 30-х гадах НКВД расстрэльваў 
нявінных жыхароў Беларусі. Паводле дадзеных яшчэ савецкай камісіі, 
якая даследавала гэта злачынства, лічба ахвяр была ад 30 да 100 тысяч 
чалавек. Зянон Пазьняк казаў пра 250 тысяч. Праз 10 гадоў была вы-
дадзена энцыклапедыя. Адкрываю яе і чытаю, што расстрэлы праводзілі 
можа фашысты, а можа НКВД. Ні слова пра ацэначную лічбу ахвяр.

У тым самым даведніку з 1995 года ёсць інфармацыя пра слуцкае 
паўстанне 1920 года і цытата са звароту паўстанцаў, якія выказваліся 
там за незалежнасць Беларусі і выступалі за ўзброеную барацьбу. У 
энцыклапедыі на дэкаду пазней інфармацыя: так, З’езд Случчыны быў, 
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але прыняў дэкларацыю, у якой гаворыцца пра дэмакратыю. Усё, што 
тычылася Беларускай Народнай Рэспублікі, было прыбрана.

Сучасная Беларусь таксама мае праблемы з героямі. На 
беларускіх банкнотах няма постацяў, важных для народа. 
На пачатку 90-х гадоў там былі зайцы, рысі і іншыя звяры, 
цяпер будынкі. Няўжо нельга знайсці некалькі асобаў, з якімі 
ідэнтыфікавалася б грамадства і ўлада?

Былы старшыня Нацыянальнага Банка Беларусі Станіслаў 
Багданкевіч сцвярджае, што валюта з нашымі нацыянальнымі героямі 
была надрукавана. На ёй былі выявы Еўфрасінні Полацкай і іншых 
вялікіх. Гэтыя грошы зараз дзесьці ляжаць на складах і чакаюць леп-
шых часоў. На сённяшніх банкнотах можна ўбачыць выяву палаца ў 
Нясвіжы, і гэта ўсё-ткі лепей, чым “зайчыкі”.

Вы спрабуеце папулярызаваць сярод беларусаў гісторыю, 
выдаеце кнігі, якія нагадваюць пра даўнюю веліч Беларусі. Як 
на гэта рэагуе ўлада?

Некалькі гадоў таму выйшаў падручнік для студэнтаў культуралогіі, 
потым некуды знік і зноў з’явіўся. Аказалася, што ў ім змянілі некалькі 
старонак. У першым варыянце напісана, што ў 90-х гадах наступіў пера-
лом у гісторыі беларускай гістарычнай літаратуры, значныя творы выдалі 
сярод іншых Вольга Іпатава, Кастусь Тарасаў, Уладзімір Арлоў і іншыя 
таленавітыя беларускія пісьменнікі. У новай версіі гэтага падручніка 
напісана, што ў 90-х гадах наступіў пералом у гісторыі беларускай 
гістарычнай літаратуры, значныя творы выдалі сярод іншых Мікалай 
Чаргінецды інш. Выразы засталіся тыя самыя, змяніліся прозвішчы. І 
акцэнт на тым, што пералом наступіў дзякуючы Аляксандру Лукашэнку.

У 1997 годзе мяне звольнілі з выдавецтва “Мастацкая літаратура” 
за, як было пазначана, “выданне гістарычнай і іншай сумнеўнай 
літаратуры”. З той пары мае кнігі выдаюцца па-за межамі Беларусі: у 
Літве, у Славакіі, у Польшчы. Калісьці ў адну з кнігарняў, дзе яшчэ былі 
мае кнігі, прыйшлі людзі з адміністрацыі прэзідэнта і запыталі пра адну з 
іх. Прадаўцы спалохаліся, што будуць праблемы. Аднак тыя людзі купілі 
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50 асобнікаў добра ілюстраванай кнігі па гісторыі Беларусі. Аказалася, 
што кнігі былі патрэбны для нейкіх узнагарод, якія прэзідэнт уручаў вуч-
ням. Гэта вядома, не была ініцыятыва Лукашэнкі, але вельмі цікава, што 
хтосьці з яго атачэння вырашыў, каб прэзідэнт уручыў вучням кнігі на 
роднай мове. Маю надзею, што ён пакінуў сабе адзін асобнік. І калі і не 
прачытаў, то хоць прагледзеў малюнкі.



І ўбачылі Беларусь

Параза паўстання 
1863-1864 г. прывя-
ла да таго, што тая 
частка шляхты, якая 
п р ы т р ы м л і в а л а с я 
польскасці, аль-
бо эмігравала, альбо 
трапіла ў Сібір. Утва-
рылася культурніцкая 
пустэча. Польская мова 
яшчэ ўжывалася, але 
як носьбіт ідэі ўжо мела 
канкурэнцыю. Белару-
ская шляхта зразумела, 
што трэба шукаць сваю 
дарогу, што не будзе 
ўжо ранейшай Рэчы 
Паспалітай.

Размова з 

Лявонам Баршчэўскім



20

Лявон 
Баршчэўскі

Ці праўда, што Беларусь – выдумалі паэты ХІХ стагоддзя?

Ва ўзнікненні кожнага народа важную ролю адыгрывала 
літаратура і кожны народ у пэўнай ступені быў прыдуманы паэтамі. 
Толькі што ў выпадку некаторых народаў паэтычны вобраз краіны, на-
рода прыйшоў пазней. Так было з беларусамі, а таксама з украінцамі 
і нават чэхамі, бо сучасны чэскі народ абавязаны будзіцелям пачатку 
ХІХ стагоддзя. 

Чаму, у такім выпадку, паэтычны вобраз краіны і народа 
не прыйшоў раней, бо паэтаў, якія паходзілі з Беларусі мы 
ведаем ужо з XVI стагоддзя, а беларуская мова дамінавала на 
гэтых тэрыторыях нават у канцылярыях ВКЛ?

Я б сказаў, што тэарэтычна літаратура павінна была ўзнікнуць на-
ват раней, бо пра святога. Кірылу Тураўскага1, які жыў у ХІІ стагоддзі, 
таксама можна сказаць, што ён быў першым беларускім паэтам, 
калі прымаць да ўвагі рэлігійную творчасць. На пачатку рэнесансу 
з’явіліся ўмовы для ўзнікнення сур’ёзнай паэзіі на старабеларускай 
мове і такія спробы рабіліся. Францыск Скарына апублікаваў пера-
клад Святога Пісання на беларускую мову ў 1517 годзе, спрабаваў 
таксама пісаць вершы па-беларуску. Аднак пераважала трады-
цыя пісання на некалькіх мовах. Напрыклад, Андрэй Рымша2 пісаў 
на трох мовах: па-польску, па-беларуску і лацінай. І гэта традыцыя 
ўтрымалася ажно да ХХ стагоддзя. У ХVI стагоддзі паўстала напісаная 
на лацінскай мове “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага3. Сёння яна 

1  Св.Кірыл Тураўскі – пісьменнік, царкоўны дзеяч, багаслоў. Епіскап Турава, 
якога параўноўвалі з найбольшым прапаведнікам усходняга касцёла, епіскапам 
Канстанцінопаля Янам Хрызастомам і называлі “Другім Златавустам”. Пакінуў 
багатую літаратурную спадчыну. Памёр перад 1182 годам.

2  Андрэй Рымша (каля 1550 – пасля 1595) – вядомы паэт Вялікага княства 
Літоўскага 2-ой пал. ХVI ст., пісаў ён на старабеларускай, польскай і лацінскай 
мовах. Аўтар вершаў на старабеларускай мове – "Храналогіі" і трох эпіграмаў на 
гербы беларускіх магнатаў.

3  Мікола Гусоўскі (пасля 1475 – пасля 1533) – культурны дзеяч ВКЛ, паэт лацініст, 
гуманіст эпохі Адраджэння. Паэма “Песня пра зубра” была замоўлена як дадатак да 
падарунка для папы рымскага Леона Х. Падарункам было чучала зубра. Яго павінен 
быў дарыць віленскі ваявода Міхаіл Радзівіл, аднак папа памёр перад атрыманнем 
падарунка і напісаннем паэмы. У рэшце рэшт “Песня...”  паўстала ў Кракаве і была 
прысвечана каралеве Боне.
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прысутнічае ва ўсіх польскіх анталогіях лацінскай паэзіі. Гэта мож-
на ў нейкай ступені зразумець, але так сапраўды, яго трэба лічыць 
беларускім паэтам, які пісаў лацінай. Напісаў жа ён у гэтым творы, 
што вучыўся пісаць алфавітам не лацінскім, а славянскім, гэта зна-
чыць, кірыліцай, што ў дзяцінстве кожны дзень пераплываў Дняпро, 
апісваў паляванне на зубра і г.д. Палякі не робяць акцэнт на гэтых 
эпізодах з біяграфіі Гусоўскага, а падкрэсліваюць, што ў адным месцы 
напісаў: “Polonus eo”. Аднак гэта была хутчэй палітычная ўступка, 
бо ён быў сакратаром Эразма Цёлка4 і быў у складзе дыпламатычнай 
місіі польскай Кароны ў Рыме, ну і так вось напісаў...

У гэтым усім можна лёгка знайсці аргумент аб слабой 
нацыянальнай самасвядомасці беларускіх творцаў.

Я б хацеў казаць аб спецыфіцы гэтай самасвядомасці. Вялікае 
Княства Літоўскае было краінай, якая, урэшце рэшт, ніколі не зрабіла 
культурніцкага выбару. Палітычным выбарам была Рэч Паспалітая, 
утвораная Люблінскай уніяй, але большасць жыхароў была тады 
праваслаўнай і не ўсе былі лаяльныя да Рэчы Паспалітай. 

З другога боку, экспансіі польскай мовы і культуры спрыяў пратэ-
стантызм, які прыйшоў у Беларусь якраз праз польскую мову, і хоць пер-
шыя пратэстанцкія кнігі былі надрукаваны на старабеларускай, то ўжо 
Сымон Будны5  выдаў Святое Пісанне па-польску і кнігі пісаў на поль-
скай мове. Падобным чынам рабілі іншыя беларускія пратэстанты.

Калі хваля пратэстантызму спала, людзі часцей пераходзілі ў 
каталіцызм, чым вярталіся ў праваслаўе. Каталіцызм разам з поль-
скай мовай атаясамляліся з Захадам, а шляхта ў большасці звяртала-
ся да заходняй культуры і прызнала, што польская мова будзе шансам 
уцячы ад Расіі. Так цягнулася некалькі стагоддзяў і змянілася толькі 
пасля паўстання 1863-1864 г.

4  Эразм Цёлак (1474-1522) – біскуп, дыпламат, каралеўскі сакратар Казіміра 
Ягелончыка. У тэксце ідзе гаворка пра яго дыпламатычную місію да папы Леона Х у 
1521 г.

5  Сымон Будны (1550-1593) – пастар, перакладчык Бібліі, адна з найважнейшых 
постацяў беларускага пратэстантызму; дваранін князя Мікалая Радзівіла Чорнага, 
сузаснавальнік кальвінскай друкарні ў Нясвіжы.
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Значыць, Вы не лічыце беларускімі літаратарамі 
прадстаўнікоў першай хвалі творцаў, якія падымалі 
беларускую тэматыку - Яна Чачота6, Яна Баршчэўскага7 ці 
трохі маладзейшых - Аляксандра Рыпінскага8 і Вінцэнта 
Дуніна-Марцінкевіча9?

Для іх беларуская мова яшчэ была экзотыкай. Яны лічылі мужыка 
селянінам, а не партнёрам, з якім супольна будуюць народ, хутчэй, на-
ват, вучнем, для якога пішуць на яго мове, каб лепей разумеў. Унутрана 
атаясамляліся з польскай мовай, з ёй звязвалі надзеі, бо гэта была мова 
Рэчы Паспалітай, а яны былі патрыётамі старадаўняй Рэчы Паспалітай.

Ян Баршчэўскі, што праўда, трошкі адставаў ад Чачота ці 
Рыпінскага. Верагодна, паходзіў з сям’і ўніяцкага ксяндза, а гэта ўжо 
азначала пэўны спецыфічны мясцовы патрыятызм, у якім адчуваўся 
акцэнт старадаўняй Літвы. Скончыў езуіцкі калегіум у Полацку, 
які адыграў значную ролю ў фармаванні беларускай эліты. Шмат 
выпускнікоў гэтага калегіума вядомыя моцным лакальным патрыя-
тызмам. Баршчэўскі, вядома, таксама марыў пра ўваскрашэнне 
Рэчы Паспалітай на гэтых землях, але ўсведамляў сабе адметнасці і 
міфалогію народа, якая абапіраецца на старажытных традыцыях. Ён 
лічыў, што палякі і беларусы маюць асобныя карані. Быць можа, гэта 
ён быў сапраўды першым беларускім паэтам ХІХ стагоддзя.

Свой найважнейшы празаічны твор назваў “Шляхціц Завальня аль-
бо Беларусь у фантастычных апавяданнях”. Напісаў яго, што праўда, 

6  Ян Чачот (1796-1847) – польска-беларускі паэт, збіральнік беларускіх народных 
песень, сакратар Таварыства філаматаў, сябра Адама Міцкевіча. Мелодыі на яго 
творы пісаў Станіслаў Манюшка.

7  Ян Баршчэўскі (1794-1851) – пісьменнік, паэт, выдавец. У сваіх творах закранаў 
фальклорныя тэмы, а таксама тэмы рамантычна-ўзнёслага пачуцця любові да 
радзімы. Яго галоўны твор, “Шляхціц Завальня...” быў выдадзены ў 1846 г. на 
польскай мове і толькі ў 1990 г. на беларускай мове.

8  Аляксандр Рыпінскі (1811 – каля 1900) – паэт, фалькларыст, кнігавыдавец, 
графік. Пісаў на польскай і беларускай мовах. Узяў удзел у паўстанні 1830-31, пасля 
задушэння якога разам са сваім атрадам перайшоў мяжу з Прусіяй. З 1832 жыў у 
Парыжы, пасля ў Лондане. Пасля амністыі, абвешчанай царом Аляксандрам ІІ, 
вярнуўся на Беларусь і заняўся гісторыяй беларускай літаратуры.

9  Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1808-84) – паэт і драматург, адзін з галоўных 
стваральнікаў сучаснай літаратурнай мовы і беларускай літаратуры; пісаў па-
польску і па-беларуску. Разам з літаратурнай працай праводзіў таксама асветніцкую 
дзейнасць сярод беларускага народа (заснаваў школкі для дзяцей сялянаў і для 
мяшчанаў). Пераклаў на беларускую мову дзве першыя кнігі “Пана Тадэвуша”.
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па-польску, але ў прадмове патлумачыў, што зрабіў гэта, бо лічыў, што 
ў Пецярбурзе, дзе выдаваў газету “Незабудка”, не знайшлося б многа 
людзей, якія чыталі б па-беларуску. Затое яго найстарэйшы верш быў 
напісаны па-беларуску.

Чаму Рыпінскага лічаць то беларусам, то палякам? Яго 
біяграфія падобная да біяграфіі Адама Міцкевіча, з якім ён 
сябраваў, і нават у адрозненне ад Міцкевіча, Рыпінскаму 
ўдалося ўзяць удзел у паўстанні 1830-1831 г.

Апошнія гады Рыпінскага ўжо не называюць беларусам. Гэта 
польскі паэт, які пісаў таксама і па-беларуску. Меў польскую самас-
вядомасць. У 1840 годзе ў Парыжы выдаў твор, дзе ў назве была “Бе-
ларусь”, але гэта быў хутчэй жэст у бок сялян, бо назва гучала: “Бе-
ларусь. Некалькі слоў пра паэзію простага люду гэтай нашай 
польскай правінцыі і пра яго спеў, танцы...”

Неабходна памятаць таксама пра тое, што заўсёды існуе част-
ка творчых людзей, якія хочуць вылучацца. Шляхта, якая паходзіла 
з Беларусі, вельмі добра размаўляла па-беларуску, бо яе атачала 
беларускамоўнае насельніцтва, таму хтосьці, натуральна, падумаў: 
“Ну добра, многія пішуць па-польску, а мы пакажам, што ўмеем і па-
іншаму. У нас ёсць сяляне і можам пісаць па-сялянску”. Гэта было 
штосьці накшталт моды ці спаборніцтва.

Нават Ян Чачот, хутчэй, упісваецца ў гэту з’яву. Яго беларускія 
творы - гэта своеасаблівая асветніцкая літаратура, такое павучанне 
селяніна, каб гарэлкі не піў, каб падпарадкоўваўся пану і г.д. А тыя тво-
ры, якія можна далучыць да перыяду ранняга рамантызму, напісаны па-
польску. У яго карэспандэнцыі знаходзім прызнанні ў польскасці. 

Атрымліваецца, што гэта першае пакаленне творцаў вінавата 
ў тым, што пішучы пра беларускую мову як пра мужыцкую, 
ідэалізуючы стасункі пан-селянін, беларуская культура, якая 
толькі-толькі нараджалася, была выпхнутая на вёску?

Былі аднак спробы надаць ёй рысы вышэйшай культуры. 
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч арганізаваў прафесійны беларускі тэатр, 
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але палітычныя ўмовы гэтаму ўжо зусім не спрыялі. Тэатр працаваў 
de facto у падполлі, нават не мог па-беларуску друкаваць афішы. У 
школах, якія Дунін-Марцінкевіч разам з дачкой Камілай закладаў у 
вёсках, мовай навучання побач з польскай была беларуская. Аднак 
сацыяльны бар’ер быў вельмі цяжкі да пераадолення – селянін не 
любіў пана, якога лічыў палякам, бо той размаўляў па-польску, і з не-
даверам ставіўся да такіх ініцыятываў.

Якія яшчэ катэгорыі акрамя мовы вызначаюць, што 
некаторых творцаў мы лічым палякамі, іншых - беларусамі?

Справа не тычыцца толькі літаратуры, а мастацтва наогул. У 
творах Станіслава Манюшкі да 1858 года, з часоў, калі ён жыў або ў 
Менску, або ў Вільні, спецыялісты бачаць запазычанні з беларускіх на-
родных песень. Аднак пазней Манюшка стаў польскім нацыянальным 
кампазітарам і яго творчасць таго перыяду проста польская. Падобна і 
з мастакамі. Канут Русецкі10, Апалінары Гараўскі11, Казімір Альхімовіч12 
карысталіся польскай мовай, бо паходзілі з інтэлігенцыі, але іх тэмы 
і колеры – беларускія. Мова не можа быць адзіным крытэрыем, бо 
большасць свядомай беларускай інтэлігенцыі размаўляла па-польску. 
У гарадах размаўлялі альбо па-польску, альбо па-габрэйску.

Пераломным момантам было паўстанне 1863-1864 г., якое 
ў Беларусі называюць паўстаннем Каліноўскага. Чым гэтае 
паўстанне адрознівалася на беларускіх землях?

Кастусь Каліноўскі меў іншы пункт гледжання, чым урад ў Вар-
шаве. У сялянскім пытанні быў радыкалам. Гэта была ілюзія, бо ся-

10 Канут Русецкі (1800-60) – мастак і скульптар, настаўнік жывапіса і малюнка ў 
Вільні; спецыялізаваўся на класіцыстычных партрэтах, але ствараў таксама рэлігійныя 
і жанравыя карціны, а таксама партрэты характэрных вясковых тыпаў з ваколіц Вільні. 
Кіраваў аднаўленнем касцёла св. Тэрэсы ў Вільні пасля знішчэнняў, што пакінулі пасля 
сябе французы ў 1812 г.

11 Апалінары Гараўскі (1833 - 1900) – беларускі пейзажыст, выпускнік Акадэміі 
мастацтва ў Пецярбурзе.

12 Казімір Альхімовіч (1840-1916) – удзельнік паўстання 1863-1864 г., да 1869 г. быў 
на катарзе. Вучыўся ў Варшаве і Мюнхене, некалькі гадоў жыў у Парыжы, з 1878 г. на 
стала ў Варшаве. Займаўся ўсімі відамі жывапіса, рабіў таксама дэкарацыі на фарфоры 
і малыя скульптурныя формы.
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ляне ў большасці не падтрымлівалі паўстанцаў, але Каліноўскі меў на 
гэтую ілюзію права. Ён таксама быў прыхільнікам адраджэння Рэчы 
Паспалітай, але з большай незалежнасцю земляў Княства. Ён паставіў 
на адметнасць гэтых земляў, публікаваў па-беларуску газету “Мужыц-
кая праўда”. Ён ужо меў вобраз народа. Можа ён не быў канкрэтыза-
ваны, але Каліноўскі ведаў дакладна, што сяляне, за якіх ён змагаец-
ца, гэта не палякі. Хоць сам быў рыма-каталіком, падкрэсліваў, што 
сапраўдная беларуская вера – грэка-каталіцкая.

На Вашу думку, ён быў свядомым беларускім нацыяналістам?

Не, я б гэтага не сказаў. Ён не ўжываў слова “Беларусь”. Пачуц-
цё адметнасці абапіралася на палітычных і грамадскіх поглядах, іншых, 
чым тыя, што існавалі ў Варшаве.

Як яго прымалі сучаснікі? Ён жа меў толькі дваццаць           
з нечым гадоў?

І яго радыкалізм тлумачылі маладым узростам, але гэта дадавала 
яму прыхільнікаў.

У Польшчы Каліноўскага практычна не ведаюць. У манаграфіі 
“Тры нацыянальныя паўстанні” Стэфана Кеневіча, Анджэя 
Загорскага і Уладыслава Заеўскага13 прозвішча Каліноўскага 
ўжываецца пяць разоў і галоўным чынам у кантэксце яго 
антышляхецкіх поглядаў і нежадання працаваць з урадам у 
Варшаве. А што беларусы ведаюць сёння пра Каліноўскага?

Вядома, не шмат, хоць апошнія пятнаццаць год пра яго дастаткова 
пісалі. У савецкія часы яго прозвішча не было забаронена, у адрозненні 

13 С.Кеневіч, А.Ззагорскі, В.Заеўскі, “Тры нацыянальныя паўстанні – Касцюшкі, 
лістападаўскае, студзеньскае”, Варшава, 1997.
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ад пазнейшых дзеячоў – братоў Івана і Антона Луцкевічаў14 ці Вацлава 
Ластоўскага15, але падкрэслівалася ў асноўным, што Каліноўскі бараніў 
сялян, а значыць быў рэвалюцыянерам. Аднак ягонай творчасці ўвагі 
не надавалі. Толькі пасля 1987 года пачалі перадрукоўваць цалкам усе 
яго тэксты з “Мужыцкай праўды” і “Лістоў з-пад шыбеніцы”.

Памыляюцца тыя, хто робіць з яго польскага шляхціца, але 
і беларускім нацыяналістам ён таксама не быў. Праўда дзесьці 
пасярэдзіне. Важным быў яго ўплыў на тых, хто апынуўся побач з ім, 
а таксама на наступнае пакаленне. Постаць Каліноўскага паўплывала 
на працэс фармавання народа, бо яго публіцыстыка адыграла вялізную 
ролю – тыя тэксты, апроч канфіскаваных, і пасля паўстання траплялі 
да наступных пакаленняў, якія пасля такога чытання ўжо выступілі з 
бачаннем народа, што мае сваю ўласную назву.

Назва Беларусь з’явілася адносна позна. Дзеячы кшталту 
Каліноўскага ўсцяж казалі пра Літву.

Першы раз назва Alba Russia з’явілася ў ХІІІ стагоддзі, але паколькі 
гэты дакумент толькі ў 1979 годзе знайшоў ірландскі гісторык Марвін 
Л.Колкер, цяжка казаць, каб ён меў ўплыў на назву. У гэтым выпадку 
размова ішла хутчэй пра тэрыторыю паўночнай Расіі, паміж Архан-
гельскам і Псковам, але як гэта часта бывае ў гісторыі, геаграфічныя 
назвы перамяшчаліся. У XVI стагоддзі Саламон Рысінскі16, які паходзіў 
з ваколіц Пскова, напісаў па-лацінску, што ён не паляк і не расіянін, 
а Leucorussus. Расіяне, якія прэтэндавалі на панаванне над гэтымі 
землямі, ахвотна ўжывалі гэтую назву. Іван Жахлівы называўся царом 
Русі Вялікай, Малой – гэта значыць Украіны, і Белай. Таму польска-
беларуская шляхта неахвотна ўжывала гэтую назву, бо асацыяцыя, 
што калі Русь, то расіяне, была ў іх вельмі моцная.

14  Антон Луцкевіч (1884-1946) – адзін з найважнейшых ідэолагаў беларускага 
адраджэння, палітык, публіцыст, ініцыятар абвяшчэння незалежнасці Беларускай 
Народнай Рэспублікі, дзеяч у ІІ Рэчы Паспалітай. У 1939 г. арыштаваны НКВД, 
праўдападобна, памёр у турме. Іван Луцкевіч (1881-1819) – археолаг, этнограф, 
палітык.

15  Вацлаў Ластоўскі (1883-1938) – палітык, гісторык і публіцыст; адзін з натхняльнікаў 
беларускага нацыянальнага адраджэння. У 1920-23 гадах – прэм’ер эміграцыйнага 
ўрада Беларускай Народнай Рэспублікі. У 1927-29 гадах – дырэктар Беларускага 
дзяржаўнага музея. Расстраляны камуністамі.

16  Саламон Рысінскі (каля 1565-1625) – паэт, філосаф, фалькларыст, педагог, актыўны 
кальвініст, выхавацель і дарадца Кшыштафа Радзівіла і настаўнік яго сына Януша. 
Праўдападобна, пахаваны ў Любчы.
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Сітуацыя змянілася ў наступныя дзесяцігоддзі пасля 
паўстання 1863-1864 г.

Параза паўстання 1863-1864 г. прывяла да таго, што тая частка 
шляхты, якая прытрымлівалася польскасці, альбо эмігравала, альбо 
трапіла ў Сібір. Утварылася культурніцкая пустэча. Польская мова 
яшчэ ўжывалася, але як носьбіт ідэі ўжо мела канкурэнцыю. Белару-
ская шляхта зразумела, што трэба шукаць сваю дарогу, што не будзе 
ўжо ранейшай Рэчы Паспалітай. Гэта шляхта ўбачыла, што ёсць Бела-
русь, што частка насельніцтва размаўляе не па-польску і не па-руску, а 
па-беларуску і трэба з гэтым насельніцтвам будаваць новы народ.

На жаль, усе гэтыя памкненні ў параўнанні з дзеяннямі літоўскай 
інтэлігенцыі выглядалі слаба. Там бачанне ўтварэння народа і канкрэт-
ных дзеянняў было вельмі выразнае.

У дадатак давялося ўтвараць гэты народ у вельмі цяжкіх 
умовах, калі Расія праводзіла агрэсіўную культурную 
палітыку. Аднак, нягледзячы на гэта, менавіта тады ідэя 
Беларусі неяк выкрысталізавалася.

Я ўзгадаў літоўскі прыклад, там дынамічна засноўвалі школкі, 
ствараліся газеты. Быў украінскі прыклад. Пры дапамозе габсбург-
скай манархіі быў заснаваны ўніверсітэт у Львове, дзе частка лекцыі 
чыталася па-ўкраінску. У Беларусі сітуацыя была горшая. Забара-
нялася друкаваць беларускай лацінкай, але можна было друкаваць 
кірыліцай. Аднак калі ўкраінцы, народ таксама праваслаўны і кары-
стаецца кірыліцай, маглі адзначыць сваю асаблівасць, то беларусы 
таксама павінны былі.

Парадаксальна, але дапамагла Масква. Напрыклад, першы на-
рыс па гісторыі Беларусі быў напісаны палкоўнікам разведкі Міхаілам 
Без-Карніловічам17  па замове расійскага генеральнага штаба. Гэтыя ж 

17  Михаил Без-Корнилович, “Историческия сведения о примечательнейших местах в 
Белоруссии”, Москва, 1855
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мэты пераследаваў Міхаіл Каяловіч18, гісторык, ідэолаг заходнерусізму, 
які ў сваіх працах адмаўляў ролю цэлых стагоддзяў у гісторыі Беларусі. 
Размова ішла пра барацьбу за свядомасць шляхты. Расіяне хацелі пе-
рацягнуць яе на свой бок. І хоць у гэтых працах прадстаўлена расійскае 
бачанне гісторыі, то на практыцы яно спрыяла пачуццю адметнасці. А 
іначай навошта выдаваць асобныя кнігі пра Беларусь?

Наколькі тады слушная тэза - што ўзнікненне беларускага 
народа – гэта расійская інтрыга?

Расія ўдзельнічала ў працэсе ўзнікнення народа. Падручнік Без-
Карніловіча - гэта толькі прыклад і не самы істотны. Рускія яшчэ ў 
ХІХ стагоддзі выдавалі шматтомныя акты старажытнай беларускай 
гісторыі. Ім гэта было патрэбна, бо вялікая частка старых дакументаў 
узнікла на старабеларускай мове і была напісана кірыліцай, а значыць 
гэта быў чарговы аргумент, што гэтыя землі не мелі нічога супольнага 
з Польшчай. У 1870 годзе расійская дзяржава выдала слоўнік белару-
скай мовы Івана Насовіча19. Для літоўцаў была падрыхтавана кірыліца, 
а таксама слоўнікі і кнігі па-літоўску, напісаныя гэтым алфавітам. Гэта 
была далёкасяжная задумка: найперш зробім так, што літоўцы ці бе-
ларусы пачнуць карыстацца нашым алфавітам, а праз сто гадоў пра іх 
можна сказаць: рускія. І калі размова ідзе пра беларусаў, то, на жаль, у 
большай ступені гэта ўдалося.

Які быў тады, у другой палове ХІХ стагоддзя, абхоп 
дзеяння расійскай культуры і ідэі “заходнерусізму”, што 
ўтрымлівалася ў працах Каяловіча?

Слабы. Сюды прывозілі тэатры з Расіі, прадавалі кнігі, пасля 
паўстання польскія школы перарабілі на рускія, але вялікіх поспехаў 

18  Міхаіл Каяловіч (1828-1891) – нарадзіўся ў м.Кузня на Гарадзеншчыне. Выпускнік 
духоўнай семінарыі ў Вільні і духоўнай Акадэміі ў Пецярбурзе, з 1859 года – 
прафесар кафедры гісторыі ў Пецярбурзе. Тэрыторыю Беларусі трактаваў як 
заходнюю частку Расіі, а паводле яго тэорыі тры народы – беларусы, украінцы і 
вялікарусы складалі і павінны складаць “адзін народ расійскі”. Свае тэорыі спрабаваў 
рэалізаваць на практыцы, выступаючы супраць усіх грамадскіх рухаў, якія ўказвалі б 
на сепаратысцкія тэндэнцыі Беларусі ў адносінах да Расіі.

19  Іван Насовіч (1788-1877) – беларускі этнограф. Яго галоўная праца – Слоўнік 
беларускай мовы – выйшла ў 1870 г.
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за кароткі час не дасягнулі. Бо хто прыносіў гэту расійскую культуру? 
Чыноўнікі, прысланыя з Расіі. А нашы сяляне былі кансерватыўнымі 
і без даверу ставіліся да прыбышоў. А да польскасці – нягледзячы ні 
на што – неяк былі прызвычаены і яна была больш натуральнай, бо ў 
ХІХ стагоддзі ўсё яшчэ чыталі польскую літаратуру. І так было ажно да 
рэвалюцыі 1917 года.

Пасля паўстання Каліноўскага эстафету пераняў яго таварыш 
па барацьбе – Францішак Багушэвіч. Якім быў яго ўнёсак у 
развіццё беларускасці?

Ён узняў паэтаў ды іншых адукаваных людзей. Дасканала яго 
ролю апісвае Валер Булгакаў у сваёй кнізе “Гісторыя беларускага 
нацыяналізму”20. Багушэвіч сфармуляваў беларускае credo. У прад-
мове да “Дудкі беларускай”, якая ўбачыла свет у Кракаве ў 1890 
годзе, акрэсліў, дзе знаходзіцца Беларусь: ад Дзвіны да Прыпяці, ад 
Буга да Смаленска. Аўтар не планаваў пісаць палітычнага маніфеста, 
не прадстаўляць бачанне новай дзяржавы, але прадмова стала прак-
тычна ўсім гэтым. Кніжку ў Беларусь дастаўлялі кантрабандай.

За Багушэвічам пайшоў Аляксандр Ельскі21, які перакладаў 
“Пана Тадэвуша” на беларускую мову, пісаў па-беларуску дзённікі, 
а таксама Альгерд Абуховіч22. Гэта ўжо былі прадстаўнікі шляхты, 
якія адназначна сцвярджалі, што не з’яўляюцца палякамі. Не ўсе з іх 
называлі сябе беларусамі – некаторыя казалі, што яны славянскія 
літвіны, у адрозненні ад балтыйскіх. Багушэвіч жа выразна гаварыў: 
“Мы беларусы”. Ён першы сказаў гэта адкрыта. Ян Баршчэўскі, на-
гадаю, ужыў слова “Беларусь” у назве свайго твору, але ніколі не 
пісаў, што ён беларус.

20  Валер Булгакаў, “Гісторыя беларускага нацыяналізма”, Вільня 2006.
21  Аляксандр Ельскі (1834-1916) – гісторык, краязнаўца, публіцыст, адзін з першых 

гісторыкаў беларускай літаратуры і збіральнікаў беларускіх рукапісаў.
22  Альгерд Абуховіч (1840-1898) – пісьменнік, мемуарыст, перакладчык. Пераклаў на 

беларускую мову санеты Петраркі, “Фауста” і “Разбойнікі” Гётэ, творы Пушкіна, 
Лермантава, Міцкевіча, Гюго, Байрана, Канапніцкай.



30

Лявон 
Баршчэўскі

Ці магло здарыцца, што Багушэвіч застаўся б у памяці як 
польскі рэвалюцыянер? Пілсудскі таксама цудоўна размаўляў 
па-беларуску і спачатку яго лічылі беларусам.

Магло так быць. Калі б паўстанне 1863-1864 г. скончылася б пе-
рамогай і адрадзілася б Рэч Паспалітая, то ідэі Каліноўскага верагодна 
зніклі б. Праз сто год тут была б Польшча і ніякіх беларусаў не было б. 
З другога боку, калі Ян Чачот альбо Тамаш Зан, а можа і Адам Міцкевіч 
нарадзіліся б пасля гэтага паўстання, то былі б беларусамі. Але гэта, 
вядома, толькі развагі.

У хуткім часе на арэну гісторыі ўвайшла група людзей, 
якія нарадзіліся ў 80-я гады ХІХ ст., і якія – хоць таксама 
двухмоўныя – уласную нацыянальную прыналежнасць 
акрэслілі рашуча. На пачатку ХХ стагоддзя яны сталі на чале 
руху, што быў сканцэнтраваны вакол тыднёвіка “Наша Ніва”. 
Што гэта была за фармацыя?

На іх фармаванне ўплывала некалькі чыннікаў. Яны гадаваліся 
ў сем’ях ужо арыентаваных на Беларусь. Культурна фармаваліся пад 
уплывам Багушэвіча, на іх уздзейнічаў літоўскі і ўкраінскі прыклад – 
калі яны выдаюць свае газеты, то і мы таксама павінны. А палітычна 
іх фармавалі ідэі левых, якія ў той час панавалі на гэтых землях. На 
Беларусі ўжо ўтварылася Польская сацыялістычная партыя, га-
брэйская сацыял-дэмакратычная партыя, і ўзнікненне беларускай 
сацыялістычнай партыі было толькі пытаннем часу23. Беларускі рух ад 
самага пачатку ў значнай ступені сімпатызаваў сацыялістычным сілам. 
Грамада, газеты “Свабода” і “Наша Доля”, потым “Наша Ніва” – гэта 
былі асяродкі, дзе панавалі левыя ідэі. Адсутнасць беларускіх правых 
было пэўнай праблемай, бо гэта толькі пацвярджала міф, што бела-
русы народ спецыфічны, без шляхты, і ўся дзейнасць гэтых сялянаў, 

23  У 1902 годзе ўзнікла Беларуская рэвалюцыйная партыя. Як сцвярджае гісторык 
Яўген Мірановіч, “рэвалюцыйнасць” у назве была “хутчэй адлюстраваннем моды, 
што панавала ў студэнцкім асяроддзі, бо ніякага перавароту партыя рабіць не 
збіралася” (Я.Мірановіч “Беларусь”, Варшава 1999). Праз год з БРП вылучылася 
Беларуская рэвалюцыйная Грамада, якая ў 1904 г. змяніла назву на Беларуская 
сацыялістычная Грамада.
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мужыкоў,  павінна весціся супраць шляхты. І калі ў 1917-18 гадах, у 
рэвалюцыйны час, патрэбна было супрацоўніцтва, то адгукнуліся 
канфлікты паміж часткай шляхты, якая ідэнтыфікавала сябе з Бела-
руссю і тымі, хто паходзіў з ніжэйшых пластоў. Гэта ў большай ступені 
перадвырашыла слабасць Беларускай Народнай Рэспублікі.

Якой была сацыяльная праграма братоў Луцкевічаў, Алаізы 
Пашкевіч-Цёткі24, у 1905 годзе? Яны ж выказваліся за 
супрацоўніцтва з сялянствам.

Яны лічылі, і справядліва дарэчы, што калі вёска беларуская, 
то горад таксама калісьці будзе беларускім, тым больш што пра-
цэс індустрыялізацыі прыспешваўся. Таму, галоўнае заданне было – 
пільнаваць, каб людзі, якія эмігравалі ў гарады, не трацілі беларускай 
свядомасці, мовы, дзякуючы чаму з цягам часу беларуская стыхія за-
няла б таксама і гарады. 

Значыць, рэвалюцыя 1905 года і страйкі не мелі на беларускіх 
землях нацыянальных адметнасцяў?

Што да рэвалюцыі 1905 года, то самымі актыўнымі ў ёй былі 
габрэйскія і расійскія сацыял-рэвалюцыянеры, сярод якіх быў ма-
лады Алесь Гарун25. Пасля кастрычніцкага маніфеста цара Мікалая 
ІІ ўзнікла магчымасць легальнага друку па-беларуску ва ўсіх сферах 
публічнага жыцця. Дзеячы Беларускай Грамады падчас рэвалюцыі 
актыўна друкавалі і распаўсюджвалі ўлёткі, газеткі і г.д., у тым ліку з 
тэкстамі беларускай паэткі Цёткі - Алаізы Пашкевіч.

Але Грамада, наколькі вядома, не карысталася вялікай 
папулярнасцю.

Сапраўды. Найбольш прыхільнікаў мелі нават не сацыял-
дэмакраты Леніна, а эсэры, якія прапанавалі самую радыкальную 

24  Алаіза Пашкевіч (псеўд. Цётка, 1876-1916) – паэтка, публіцыст, грамадскі дзеяч, 
адна з найважнейшых постацяў беларускага нацыянальнага адраджэння.

25  Алесь Гарун (1887-1920) – беларускі паэт; зборнік паэзіі “Матчын дар” (1918).
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аграрную праграму – проста абяцалі аддаць зямлю сялянам. Эсэры 
былі даволі моцныя, мелі сувязь з тэрарыстычным рухам, гэта яны ў 
1906 годзе арганізавалі замах на губернатара Паўла Курлова перад 
вакзалам у Менску. Адзінае, што адштурхоўвала ад гэтай партыі, гэта 
той факт, што яна была расійскай, а яе актывістамі былі яўрэі. Калі 
Луцкевічы паспелі б першымі стварыць партыю з такой праграмай, 
яны мелі б поспех.

Аднак тут дзейнічалі пэўныя абмежаванні і разыходжанні паміж 
шляхтай і ніжэйшымі слаямі, пра якія я казаў раней. Луцкевічы 
лічылі, што без дапамогі шляхты шмат не зробяць, што без яе народ 
не паўстане. І калі звярталіся да шляхты па дапамогу, то, натуральна, 
не маглі казаць пра перадачу зямлі сялянам. Канешне, яны гаварылі, 
што сяляне атрымаюць зямлю, але не адразу, паступова і г.д. У гэтым 
быў трохі апартунізму, але ў іншай сітуацыі “Наша Ніва”, напрыклад, 
не выходзіла б. Магдалена Радзівіл дафінансоўвала беларускія выда-
вецтвы. З другога боку, ворагаў у цара было многа і эсэры атрымлівалі 
вялікія грошы з Еўропы.

Вы казалі раней, што ўплыў расійскай культуры не 
быў моцным, аднак у 1907 годзе на выбарах у Думу 
прайгралі левыя, у тым ліку і беларускія левыя, а 
перамаглі агульнарасійскія і тыя, хто прытрымліваўся ідэй 
“заходнерусізму”. Чым гэта патлумачыць?

Перамагла не расійская культура, а праца і расійскія грошы, 
якія яе сілкавалі.

“Нашу Ніву” папракалі ў той час, што дрэнна паказвае 
рэчаіснасць, што канцэнтруецца толькі на сялянскай бядзе і 
нядолі. Так аргументаваў Максім Багдановіч, які патрабаваў 
больш раснастайнай тэматыку. 

Гэта быў хутчэй эстэтычны канфлікт. Янка Купала паходзіў са 
шляхты, меў польскае выхаванне і пісаў спачатку па-польску. Затым 
вялікі ўплыў аказаў на яго Багушэвіч і адсюль зацікаўленасць сялянскай 
тэматыкай. Аднак пасля 1898 года Купала, які выдатна арыентаваўся 
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ў сімвалізме, любіў Станіслава Пшыбышэўскага і скандынаўскіх 
сімвалістаў, пачаў пісаць філасофскія творы, зусім не для сялянаў. 
“Наша Ніва” была газетай левых і хацела, каб сяляне яе чыталі. Ка-
рэспандэнты газеты былі па ўсёй Беларусі ў яе этнічных межах, аж да 
Смаленска, Бранска, Коўна. Сярод карэспандэнтаў былі таксама сяля-
не. Але Багдановіч лічыў, што калі мова і культура павінны развівацца, 
то трэба пісаць, апіраючыся на ўзор заходніх літаратурных тэндэнцый. 
Адсюль гэтыя спрэчкі. Купала на папрокі адказваў, што ён таксама хоча 
і можа пісаць так, як у Еўропе, але бяда селяніна – гэта факт і “Наша 
Ніва” не можа ад гэтага адасобіцца.

Літоўцы ў той час стварылі сваю нацыянальную міфалогію.

У нас гэтым займаўся Вацлаў Ластоўскі. Ён звярнуўся ў сваіх 
творах да міфічных герояў. Аднак, што праўда, паэтычнага эпаса не ха-
пала. Аказалася, што мы маем шмат нацыянальных казак, але гэта быў 
народны эпас. Кажуць таксама, што мы маем эпас, але на некалькіх 
мовах. Гусоўскі – пра прыроду на лацінскай, Міцкевіч - пра шляхту 
па-польску, а пра сялян – Колас, які напісаў па-беларуску “Новую 
зямлю”. З тых трох твораў на трох мовах складаецца наш эпас – гэта 
парадокс нашай зямлі.

Вяртаючыся да спрэчкі, якую падымаць тэматыку - сялянскую 
ці ўсё ж больш універсальную – хто аказваў уплыў на 
беларускіх творцаў?

Сялянска-пазітывісцкі напрамак развіваўся пад уплывам Элізы 
Ажэшка і Марыі Канапніцкай. Яны спачатку ўплывалі на Купа-
лу. Максім Багдановіч, які быў больш адкрыты да свету, сябраваў з 
расійскімі сімвалістамі. У яго творчасці знойдзем усе формы вершаў, 
пісаў санеты, рандо, трыялеты. Таксама браў прыклад з французскай 
літаратуры, любіў Верлена.

Але яшчэ раз падкрэслю, што і Купала не быў абмежаваны. 
Сябраваў з Валерыем Брусавым26, перапісваўся з ім. Драма Купалы 
“Раскіданае гняздо” – гэта чысты сімвалізм. Купала чытаў па-польску 

26  Валерый Брусаў (1873-1924) – паэт, крытык, перакладчык, вядучы расійскі 
сімваліст; аўтар у тым ліку “Агністага арла” (1908) і “Алтара перамогі” (1913).
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Кнута Гамсуна, Аўгуста Стрындберга. Тады кожны чытаў па-польску, і 
таму гэтай дарогай прыходзіла еўрапейская літаратура.

Зласліўцы сцвярджаюць, што беларускасць Купалы ўзялася 
з яго свядомасці, што як польскі паэт не адрозніваўся б з 
шэрагу іншых, а так меў шанс стаць знакамітым.

Польскія літаратурныя крытыкі гавораць, што вершы Ку-
палы, напісаныя на польскай мове зусім не былі выдатнымі. Калі 
пачаў пісаць па-беларуску, таксама нічога не сведчыла аб тым, што 
будзе кімсьці накшталт нацыянальнага песняра. Але з часам, такса-
ма пад уплывам чытання Багушэвіча, набыў беларускую менталь-
насць. Геніяльна апісаў архетыпы ментальнасці, якімі ніхто раней 
не займаўся. Пісаў пра тое, чаго ні паляк, ні расіянін, ні літовец не 
адчувалі і апісаць ужо не маглі. Усё гэта разам, хоць і ўзнікла з перай-
мання, дало арыгінальную літаратуру.

Палякі за часоў Міцкевіча маліліся аб усеагульнай вайне. На 
беларускіх землях гэтай вайны хіба што баяліся.

 Хіба так. Мала хто верыў, што ў выніку яе паўстане дзяржава. Не 
верылі, што атрымаецца перамагчы Расію. Цар меў вялікую армію і гэта 
ўражвала. Мая бабуля памятала яшчэ Мікалая ІІ. Яго штаб знаходзіўся 
недалёка ад яе вёскі пад Полацкам. Там была чыгуначная станцыя 
Барковічы і цар ездзіў інспектаваць фронт. Людзі яго бачылі і ніхто не 
верыў, што ўдасца яго перамагчы. Нягледзячы на паразу Расіі ў вайне з 
Японіяй, не ўсе былі перакананыя, што цара можна перамагчы.

“Наша Ніва” працягвала дзейнасць Багушэвіча ці ўнесла 
новыя ідэі? Ці разлічвалі беларусы на незалежнасць перад І 
сусветнай вайной?

 Багушэвіч яшчэ эксперыментаваў: можа трэба так, а можа інакш. 
Луцкевічы ўжо мелі выразныя мэты і план. Можа не разлічвалі на тое, 
што ў выніку ваеннай завірухі паўстане дзяржава, але ведалі, што трэба 
стварыць правільную літаратурную мову, бачанне гісторыі, грамадства 
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з газетамі, навучальнымі ўстановамі. Таму “Наша Ніва” публікавала 
гісторыю аўтарства Ластоўскага, якая ў 1910 годзе выйшла кнігай.

Пра сваю дзяржаву тады яшчэ не гаварылі.

Толькі на канферэнцыі паняволеных краін у 1916 годзе Луцкевічы 
адкрыта паведамілі  пра незалежную Беларусь як мэту іх дзейнасці. Ра-
ней ніхто не мог прадбачыць, як гэтая вайна скончыцца, таму напачатку 
многія разлічвалі толькі на аўтаномію ў межах Расіі. Гэтак жа ў пэўнай 
ступені было і перад 1991 годам.

Наколькі вялікай была гэта група?

Актыўных літаратурна і інтэлектуальна было нейкіх сто ча-
лавек. А карэспандэнтаў “Нашай Нівы” за гэтыя дзесяць год было 
некалькі тысяч.

Якую пазіцыю прынялі лідэры гэтага асяроддзя падчас вайны?

Яны засталіся вернымі сацыялістычным ідэям. Большасць з іх 
была мабілізавана ў расійскую армію. Купала, Колас, Максім Гарэцкі27, 
які праз два месяцы быў паранены ў Прусіі. Пасля закрыцця “Нашай 
Нівы” не было дзе публікавацца, рэдакцыйны асяродак таксама ўжо 
не існаваў, бо мала хто застаўся ў Менску. Кажучы пра сусветную 
літаратуру, кажам пра страчанае пакаленне: Эрнэст Хэмінгуэй і інш. 
Адным з першых твораў такога тыпу была аповесць Гарэцкага, нешта ў 
стылі “Агня” Анры Барбюса28. Яна была надрукавана ўжо ў СССР пад 
назвай “На імперыялістычнай вайне”.

27  Максім Гарэцкі (1893-1938) – адзін з самых выдатных беларускіх пісьменнікаў і 
самых важных асобаў нацыянальнага адраджэння, гісторык беларускай літаратуры, 
ахвяра сталінскага тэрору.

28  Анры Барбюс (1873-1935) – французскі пісьменнік і журналіст, камуніст, 
супраціўнік мілітарызму. Аповесць “Агонь” (1916), якая апіраецца на яго досведзе з 
перыяду І сусветнай вайны, прынесла яму вядомасць.
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Ці былі нейкія спадзяванні на кастрычніцкую рэвалюцыю?

Не сказаў бы. Бальшавікі ставілі на работнікаў, а ў Менску і іншых 
цэнтрах іх было яшчэ мала, а калі і былі, то габрэі. У Менску толькі 
8 адсоткаў жыхароў працавала ў прамысловасці. Сяляне і рамеснікі 
падтрымлівалі эсэраў. Бальшавікі, нягледзячы на запэўніванні Леніна, 
былі імперыялістамі.

Нягледзячы на гэтыя намаганні і дасягненні трох пакаленняў, 
беларусам не ўдалося пабудаваць на парэштках расійскай 
імперыі трывалай дзяржаўнасці. Чаго не хапіла?

Часу. У ХІХ стагоддзі палякі і рускія змагаліся за беларусаў. Ад-
ныя выдавалі падручнік па гісторыі краіны, другія пісалі оперу на бе-
ларускую тэму – хоць і па-польску. У выніку аказалася, што жыха-
ры гэтых земляў усвядомілі сваю адметнасць. Пэўную ролю адыгралі 
таксама немцы. Дэкрэт Хіндэнбурга29 дазволіў засноўваць беларускія 
школы якраз тады, калі была зачынена “Наша Ніва” і ўсё здавалася 
страчаным. Непасрэдна перад 1918 годам важнай таксама была дзей-
насць уцекачоў з Беларусі на тэрыторыі Расіі.

Можна меркаваць, што было б, калі б не выбух вайны, альбо - калі 
браць пад увагу нямецкі фактар - калі б пачалася пазней. Пасля 1910 
года ўзнікалі таксама новыя земляробчыя і маладзёжныя газеты. Гэта 
вызваліла “Нашу Ніву”, якая магла падымаць іншыя тэмы. Стваралася 
новая якасць. Яшчэ некалькі год і беларускае адраджэнне дасягнула б 
узроўню літоўскага. Аднак гэтага часу не хапіла.

29  Размова ідзе пра дэкрэт фельдмаршала Паула фон Хіндэнбурга ад 16 студзеня 1916 
г., паводле якога на землях, занятых немцамі, навучанне павінна было весціся на 
родных мовах.



Я бараніў савецкую 
Беларусь

Мы сядзелі ў лесе і 
размаўлялі. Гэты хло-
пец, Міша, пачаў клясці 
калгасы. Праклінаў са-
вецкую дзяржаву. Мяне 
гэта так раззлавала, што 
ў пэўны момант я схапіў 
вінтоўку і наставіў на 
яго. У апошнюю хвіліну 
камандзір атраду ўдарыў 
мяне і я прастрэліў хлоп-
цу плячо, а інакш трапіў 
бы яму ў галаву.

Размова з 

Валянцінам Тарасам
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Ці памятаеце Вы ўваход немцаў у Менск у 1941 годзе? Вам 
тады было 11 год.

Я на ўсё глядзеў вачыма дзіцяці. Немцы ўвайшлі ў сталіцу 28 чэр-
веня, праз некалькі дзён пасля нападу на СССР. Улады Беларусі апошнім 
часам насаджаюць міф пра лінію Сталіна – сістэму ўмацаванняў уздоўж 
мяжы – але гэта фікцыя. Былі толькі ўмацаванні Менску, пабудаваныя 
ў 1927-38 гадах, аднак калі мяжа пасля 17 верасня 1939 года перасуну-
лася, яны зусім страцілі сэнс. А немцы ішлі праз нашу дзяржаву як бура. 
Нават калі сустракалі па дарозе нейкія там гарнізоны, распраўляліся 
з імі бліскавічна. Чырвоная Армія была разбіта ў Беларусі. Пасля 
ўваходу немцаў у Менск мы некалькі дзён глядзелі, як праз горад пра-
ходзяць бясконцыя калоны ваеннапалонных. Замучаныя, закатаваныя 
людзі. Немцы абыходзіліся з імі жахліва, але віна ў гэтым таксама і 
Сталіна. Бо СССР не падпісаў жэнеўскай канвенцыі аб ваеннапалон-
ных. Лічылася: “Няма ваеннапалонных, ёсць толькі здраднікі”.

Які настрой панаваў у Менску напярэдадні вайны?

Мы, дзеці, паводзілі сябе дакладна так, як дзеці ў Багдадзе, 
якіх паказвала тэлебачанне, калі ЗША пачалі атакаваць Ірак. Мы 
павыцягвалі аднекуль працівагазы і панацягвалі іх. Бегалі па вуліцах 
і перапоўненыя радасцю крычалі: “Ура! Вайна! Паб’ём усіх немцаў!”. 
Аднак радасць была нядоўгай, бо наш дом, які стаяў на рагу вуліцы, 
згарэў. Згарэла ўрэшце ўся вуліца. Нам нічога не ўдалося ўратаваць 
ад пажару акрамя летняга адзення, якое было на нас. У чым выйшлі з 
дому, у тым і былі. Неяк знікла мара, што мы пойдзем на Берлін.

Як выглядала жыццё ў акупаваным Менску?

Усе дапамагалі адзін адному. У кагосьці жылі, ад кагосьці нешта 
атрымлівалі. Бабуля знайшла працу. Ціхма выносіла ежу са сталоўкі, 
нейкія недаедкі. На акрайчыку зямлі садзілі бульбу, капусту. Так мы 
жылі. Я таксама стараўся працаваць. Станавіліся з сябрамі на вуліцы і 
чысцілі немцам боты. Яны пераважна не плацілі, але былі і такія, што 
давалі нейкія грошы. Мы прасілі, каб замест грошай нам давалі папя-
росы. Мы збіралі іх і хадзілі на Камароўскі рынак. За тры папяросы 
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атрымліваўся даволі дужы кавалак хлеба, а за пяць кавалак сала. Так 
мы жылі... Хадзілі таксама ў багатыя дамы і прасілі ежы. Часам штосьці 
можна было ўкрасці.

Як вы тады глядзелі на немцаў?

Ад самага пачатку знаходжання на гэтай зямлі яны паказалі, якія 
маюць намеры і хто яны. Не было яшчэ ніякіх партызанскіх рухаў, а 
вёскі ўжо гарэлі. Быў уведзены нязвыкла жорсткі акупацыйны рэжым. 
Амаль за ўсё пагражалі расстрэлам. Я ведаў, што не толькі камуністы 
ваявалі з немцамі. Мы былі ў антыгітлераўскай кааліцыі, да якой 
належалі ўсе вялікія заходнія дэмакратыі.

Былі і такія, што звязвалі з немцамі надзеі на незалежную 
дзяржаву.

У Беларусі дзейнічаў Беларускі камітэт самапомачы1. Гэта былі 
калабаранты, супрацоўнічалі з немцамі, але імкнуліся таксама зрабіць 
шмат добрага для беларусаў, у прыватнасці для дзяцей. Арганізоўвалі 
для іх бясплатныя сталоўкі, выдавалі талоны на ежу. Стваралі 
беларускія школы, якія называліся “пляцоўкі”. Два месяцы я хадзіў 
у такую школу. Пайшоў, бо там кармілі. Гэта было сціплае харчаван-
не, але было. У гэтых школах-пляцоўках выкладалі перш за ўсё бела-
рускую мову і гісторыю. Не гаварылі пра палітыку. Была толькі адна 
лекцыя, якая тычылася палітыкі, на якой нам патлумачылі, хто такія 
бальшавікі і габрэі. Нам гаварылі, што гэта ворагі беларускага народа, 
а мы павінны быць удзячныя фюрэру, што нас ад іх выратаваў.

Як вы сёння ацэньваеце канцэпцыю супрацоўніцтва з немцамі?

Гэтыя людзі шчыра верылі, што пры супрацоўніцтве з немцамі 
можна будзе пабудаваць свабодную, незалежную краіну. Найперш 
атрымаем пэўную аўтаномію, а пасля беларусы заваююць сабе сва-

1  Беларускі камітэт самапомачы – ўтвораны летам 1940 пры Беларускім 
прадстаўніцтве ў Берліне. Аддзелы камітэта ўзніклі на беларускіх тэрыторыях, а 
таксама ў Познані, Лодзі, Торуні, Лейпцыгу, Мюнхене і Празе. Камітэт займаўся між 
іншым адукацыйнай дзейнасцю.
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боду. Марылі так, паколькі існаваў прэцэдэнт: Славакія. Гэта дзяржа-
ва ў часы Гітлера атрымала суверэнітэт. Прыхільнікі супрацоўніцтва 
з ІІІ Рэйхам трымалі ў галаве гэты прыклад, але не звярнулі ўвагі на 
тое, што немцы мелі адносна Беларусі іншыя планы і праводзілі зусім 
іншую палітыку. Яны думалі, што прыйдуць немцы і абвесцяць Бела-
русь свабоднай. Але так не атрымалася.

А як Вы ўспрымалі тыя лекцыі, на якіх гаварылі пра 
камуністаў і габрэяў?

Для мяне было відавочна, што гэта махлярства. Я ужо быў 
савецкім беларусам, нават чытаў падпольную камуністычную газету, 
якая выходзіла па-беларуску. Яе разносіла адна маладая дзяўчына. 
Дзялілася са мной адрасамі людзей, якія былі “надзейнымі” і можна 
было без боязі даць ім пачытаць. У мяне быў адзін асобнік і я нікому не 
мог сказаць адкуль. Аднойчы я пайшоў у гета, дзе жыў знаёмы хлопец, 
сябар дзяцінства. Я даў яму пачытаць, а ён схапіў газету і пабег з ёй да 
дарослых. Нейкая жыдоўская жанчына ўсчала істэрыку, схапіла мяне 
за вуха і хацела выдаць немцам. Яна вельмі спалохалася, бо немцы за 
падпольную літаратуру строга каралі. На шчасце, яе спынілі старэй-
шыя габрэі. Сутычка была вельмі сур’ёзная. Урэшце, адзін з іх узяў 
мяне за руку і праз дзірку ў плоце вывеў з гета.

Здаецца, у Беларусі, успамінаючы вайну, мала гавораць пра 
трагедыю габрэяў?

Ад гэтай праблемы не атрымаецца збегчы. Нашых габрэяў 
напаткала такая самая трагедыя, як і людзей гэтага паходжання ў 
Польшчы і ў Еўропе. Мы ўбачылі гета на сваёй зямлі. Назіралі, як 
нашых суседзяў, з якімі жылі, пераўтварылі ў звяроў. Гэта была наша 
агульная трагедыя.

Я лічу, што беларусы ў большасці былі ў жаху ад Халакосту і 
ў меру сваіх магчымасцей імкнуліся дапамагчы габрэям. У гарадах 
хавалі габрэйскіх дзетак, высылалі іх у сем’і на вёску. Дапамагалі 
нават тыя, хто не любіў габрэяў. У Беларусі не было моцнага 
антысемітызму. Быў такі з матэрыяльным падкладам, але без нейкай 
спецыяльнай ідэалогіі.
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Вы казалі, што перад вайной Вы ўжо былі савецкім 
беларусам. Што гэта значыць?

Маё дзяцінства трапіла на тыя савецкія часы, калі яшчэ існавалі 
рэшткі здабыткаў беларусізацыі 20-х - пачатку 30-х гадоў, перш чым 
пачаліся чысткі. Я вучыўся ў савецкай школе, але беларускую мову і 
родную літаратуру мы вучылі з першага класа. Я яшчэ помню абвесткі, 
якія гучалі на беларускім радыё. Перадачы анансаваліся на белару-
скай мове: “Увага, увага! Гаворыць Менск. Зараз трынаццаць гадзін 
па менскім часе. Чатырнаццаць па маскоўскім...”, потым па-руску: 
“Внимание, внимание! Гаварит Минск” і г.д., а потым па-польску і па-
габрэйску. Помню, калі быў хлопцам, мне было, можа, дзевяць гадоў, я 
прачытаў “Прыгоды бравага салдата Швейка” па-беларуску. Для мяне 
гэта была вельмі беларуская кніжка. Я ведаў шмат беларускіх вершаў.

А савецкая ідэалогія?

У дзіцячым садку, а потым і ў школе нам расказвалі, што Сталін 
наш бацька. Што мы жывём шчаслівыя, бо ў нас ёсць Сталін і ён 
клапоціцца пра нас кожны дзень. Я верыў у гэта. Бацька таксама быў 
савецкім чалавекам. Але ў мяне была бабуля, якая мяне выхоўвала – 
маці рана памерла. Бабуля Гэля была каталічкай, чытала мне Святое 
Пісанне і казала, што “Касцёл – гэта ўсё”, таму я пераймаў таксама і 
бабуліна мысленне. І гэта неяк перамешвалася.

Мяне перапаўняў энтузіазм, які прапаганда старалася ўсім нам 
прывіць. Калі ў 1937 годзе пачаўся вялікі тэрор, мы, дзеці, былі 
настолькі запрапагандаваныя, што калі знікаў хтосьці па суседству, то 
мы былі ўпэўненыя, што ён зрабіў нешта жудаснае.

Нам унушалі, што ўсё тое, што савецкае – найлепшае на свеце. 
Большасць людзей лічыла, што на Захадзе, у капіталістычных краінах, 
пануе жудаснае жабрацтва, беспрацоўе і нічога там няма. Тут будавала-
ся новае грамадства для новага чалавека. Савецкія патрыёты існавалі 
насамрэч і гатовы былі аддаць сваё жыццё за радзіму. І амаль усе яны 
загінулі на франтах ІІ сусветнай вайны.
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Вы кіраваліся менавіта такімі намерамі, калі ў 1943 годзе 
пайшлі ў лес?

Як толькі я пачуў пра партызанаў, адразу вырашыў пайсці ў лес. 
Я хацеў змагацца з фашыстамі. Увесь час трымаў у галаве фільмы, якія 
абуджалі савецкі патрыятызм і мілітарызм: “Чапаеў”, “Тры танкісты”2. 
Мне падабаліся савецкія героі, людзі, гатовыя на нязвыклыя ўчынкі 
дзеля сваёй радзімы. Такіх як я было многа, але не ўсе трапілі ў лес. 
Іншыя дзеці мелі матак і тыя іх проста не пускалі. Я мог вырашаць са-
мастойна, але напачатку мне адмаўлялі. Смяяліся: “Ідзі мамцы пад су-
кенку. Знайшоўся тут, ваяка”.

Нарэшце мяне ўзялі два хлопцы, трошкі старэйшыя за мяне, і 
завезлі ў атрад. Ім за гэта дасталося, але мяне пакінулі.

Як Вы ставіцеся да сучасных меркаванняў, што партызанская 
вайна ў Беларусі была кіраваная Масквой і арганізавана НКВД і 
ніколькі не бараніла мясцовых жыхароў. Што немцы былі проста 
чарговымі акупантамі пасля Саветаў, і беларусы, калі б сядзелі 
ціха і не дапамагалі партызанам, то перажылі б вайну ў значна 
лепшай форме?

Гэта глупствы. Пасля таго як гітлераўскія немцы напалі на 
Савецкі Саюз, вайна на тэрыторыі СССР прыняла абарончы характар. 
Так, гітлераўскі рэжым не многім адрозніваўся ад сталінскага, але калі 
гэтыя дзве жахлівыя ідэалогіі сутыкнуліся паміж сабой на тэрыторыі, 
на якой жылі беларусы, то які ў нас быў выбар? Для мяне вайна, якую 
вёў СССР на тэрыторыі Беларусі, мела прыкметы грамадзянскай. Бо 
як гэта можна было іначай адбіраць? Сын ішоў у лес і станавіўся пар-
тызанам, а бацькам быў паліцаем і гнаў яго з вінтоўкай па лесе.

Аднак большасць лічыла немцаў чужымі, захопнікамі, а да Саветаў 
мы ўжо неяк прызвычаіліся. Сучасныя беларускія інтэлектуалы ставяц-
ца да гісторыяў пра партызанаў не раўнюючы як да казак. Падчас адной 
з гадавін Дня Перамогі я меў магчымасць дыскутаваць з Валянцінам 

2  “Тры танкісты” – фільм 1938 г. і прапагандысцкая савецкая песенька пад такой 
самай назвай, якая расказвае пра небяспеку расійска-японскай вайны; вельмі 
папулярная падчас ІІ сусветнай вайны.
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Акудовічам на Радыё Свабода. Я стараўся яго пераканаць, каб глядзеў 
на з’яву партызанскай вайны з гістарычнага боку, а не гадаў бы, што б 
было, калі б мы не супраціўляліся. Партызанка ў Беларусі нарадзілася 
як нацыянальны рух і ў большай ступені нагадвала Армію Краёвую.

Армія Краёвая аднак была не толькі нацыянальным рухам, 
але перад усім працягам войска незалежнай дзяржавы - 
Польшчы.

Не трэба забываць, што для вялікай колькасці беларусаў пар-
тызанская вайна была не чужой, а сваёй. Інтэлектуалы кшталту 
Валянціна Акудовіча ці Алеся Анціпенкі лічаць, што падчас вайны бе-
ларусы хацелі толькі перажыць і ім не патрэбна было ні партызанкі, 
ні барацьбы з немцамі. У той жа час у маім атрадзе было многа ма-
ладых беларускіх хлопцаў. Калі б мы хацелі толькі перажыць, то не 
сядзелі б у лесе і не змагаліся б. Цікава, што ў нямецкую паліцыю 
ішло больш рускіх, чым беларусаў.

Вядома, былі таксама аддзелы НКВД, якія кантралявалі змаганне, 
але ў самым пачатку партызанская вайна была народным рухам, народ 
супраціўляўся. Жыхары гарадоў, інтэлігенцыя не маглі пагадзіцца з лё-
сам, які вызначылі для нас немцы.

Савецкі патрыятызм, пра які я гаварыў, таксама адыгрываў вялікую 
ролю. Маладыя людзі не любілі проста Беларусь, яны былі навучаны 
любіць савецкую радзіму. Я бараніў савецкую Беларусь, але моладзь, 
уцягнутая ў партызанскую вайну, не была аднароднай.Тут былі не 
толькі камуністы, чэкісты і камсамольцы. У маім атрадзе было трыц-
цаць чалавек са сталіцы, сярод іх былі камуністы і камсамольцы, але 
былі і беспартыйныя. Калі толькі пачалася вайна, у многіх, незалежна 
ад поглядаў, адразу з’явілася надзея, што пасля яе ўсё будзе інакш, што 
ўсё зменіцца. Не будзем ужо так мучыцца. Здабудзем сабе нармаль-
нае жыццё, без калгасаў і тэрору 1937 года. Народ быў гатовы праліць 
кроў, каб паказаць, што змены неабходны.

Вы верылі ў будучае без калгасаў?

Не, я верыў у калгасы. Па гэтай прычыне ледзь не застрэліў ка-
легу. Пасля змены паста мы мелі вольны час. Сядзелі і размаўлялі. Гэты 
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хлопец, Міша, пачаў клясці калгасы. Праклінаў савецкую дзяржаву. 
Мяне гэта так раззлавала, што я схапіў вінтоўку і наставіў на яго. Ён 
быў вышэйшы за мяне, але я быў рашуча настроены. У апошнюю се-
кунду камандзір атрада ўдарыў мяне і я прастрэліў хлопцу плячо, інакш 
бы трапіў у галаву. Крычаў на яго яшчэ, як можна так праклінаць кал-
гасы?! Праз дваццаць гадоў пасля вайны я знайшоў Мішу і папрасіў у 
яго прабачэння. Выпілі самагонкі.

Як звычайныя людзі трактавалі партызанаў? З аднаго 
боку ўлада падтрымлівае міф пра тое, што ўсе дапамагалі 
партызанцы, з другога боку хапае аргументаў, што для 
мясцовага народа яна прыносіла толькі клопаты.

Насельніцтва баялася партызанаў. Людзі бачылі, што партызаны 
забіраюць харчаванне. Мы ўсё ж не былі рэгулярнай арміяй, нас ніхто 
не карміў, ніхто перад лініяй фронту не дасылаў нам ні ежы, ні абутку. 
Нас карміла вёска, але не дабравольна. На ўсходзе Беларусі функцыя-
навала штосьці накшталт сістэмы падаткаў. Мой атрад размяшчаўся 
ў заходняй частцы Беларусі, дзе не было такіх правіл. Кожны атрад 
штодзень павінен быў арганізоўваць правіянт. Наша група налічвала 
каля двухсот чалавек і кожны павінен быў з’есці хоць кавалак мяса і 
талерку супа. Думаю, што калі б акупацыя цягнулася яшчэ год, то ў 
заходняй Беларусі з голаду памерлі б і жыхары, і партызаны. Вясной 
1944 года ўжо не было нічога. Наш атрад адпраўляўся па правіянт у 
Літву і Латвію, але гэта было небяспечна. Там былі арганізаваны атра-
ды самаабароны – сяляне мелі пасты і былі ўзброены.

З вёсак забіралі апошняе быдла і свіней. Выдаваліся квіткі, што 
карову рэквізавалі партызаны і пасля вайны аддадуць. Гэта быў ка-
валак паперы без пячаткі, без нічога. Змест быў больш-менш такі: 
“У грамадзяніна – скажам – Гарбука рэквізавана карова для атрада 
партызанаў назва такая і такая, тады і тады”.

Гэты грамадзянін павінен быў пасля вайны звярнуцца з гэтай па-
перкай да савецкай улады па вяртанне каровы, альбо кампенсацыю. 
Я нават напісаў пра гэта апавяданне “Апошняя карова”, як наш атрад 
рэквізуе апошнюю карову ў вёсцы. Потым прыйшоў 1944 год і вызва-
ленне, і мы з лесу, у якім сядзелі, убачылі, што з боку вёскі сцягваецца 
хмара вясковых жанчын. Калі падыйшлі да нас, мы ўбачылі, што кож-
ная трымала ў руках кавалак паперы з абяцаным вяртаннем каровы. 
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Нам не заставался нічога, як толькі рассмяяцца. Кароў мы даўно ўжо 
з’елі – не пасвілі ж мы іх у лесе. Жанчыны ледзь нас не пабілі, а потым 
самі пачалі з усяго гэтага смяяцца. Кароў назад так ніхто і не атрымаў. 
Пасля вайны вярнуліся калгасы і не было ніякіх кампенсацый.

Людзі не маглі не дапамагаць нам. Калі супраціўляліся, мы ўжывалі 
сілу. У многіх партызанаў былі ў вёсках сем’і. Было і так, што хлопец 
выходзіў з лесу і ішоў забіраць свінню ў роднага бацькі. Мы хаваліся ў 
лесе, мелі зброю і па магчымасці дзейнічалі. Мы ж не сядзелі ўвесь час 
і аб’ядаліся. Рабілі засады на немцаў, я браў удзел у трох сутычках і быў 
паранены. Але ўсё гэта было магчыма дзякуючы вёсцы. Вайну выйгра-
ла беларуская вёска.

Ваш атрад стаяў у заходняй Беларусі. Як тады ставіліся да 
гэтых тэрыторый, якія да 1939 года ўваходзілі ў склад ІІ Рэчы 
Паспалітай? Сучасныя беларускія гісторыкі пішуць, што, як бы 
гэта непрыемна не гучала для палякаў, 17 верасня быў днём 
уз’яднанне беларускіх зямель, што адпавядала беларускім 
нацыянальным інтарэсам.

Сапраўды, для беларускай інтэлігенцыі гэта было аб’яднанне на-
шых зямель. Пад савецкай уладай, але было. Янка Брыль бараніў Вэ-
стэрплатэ і як ветэран атрымліваў асігнаванні з Польшчы. Любіў і да-
сканала ведаў польскую літаратуру, сябраваў з польскімі літаратарамі. 
Польшча была яго другой радзімай, але, што тычыцца 1939 года, то 
лічыў, што гэта было аб’яднанне нашых зямель.

Іншы беларускі пісьменнік, Вячаслаў Адамчык, таксама паходзіў 
з заходняй Беларусі. Не магу сказаць, што ненавідзеў палякаў, але 
бачыў у іх небяспеку, людзей, якія хочуць Беларусь змяніць на Поль-
шчу. Пісаў пра гэта ў аповесці “Чужая бацькаўшчына”. Але ненавідзеў 
і ўсіх партызанаў. Папракаў мяне: “Вы, партызаны, сволачы, прыйшлі 
да майго бацькі і забралі ў яго боты, новыя польскія боты з жоўтай ску-
ры”. Пасля заўсёды ішло апісанне гэтых ботаў, у іх былі наскі, халяўкі. 
Калі сядалі разам выпіць, я адразу казаў: “Прабач мне, калі ласка, тыя 
боты”, каб не пачаў іх зноў апісваць.

Мы стаялі ў Налібоцкай пушчы. Там вёскі былі падзелены. Боль-
шасць сялян не мела ўпэўненасці ў будучыні. Бо ў заходняй Беларусі 
былі таксама атрады АК.
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Якія адносіны былі паміж вамі?

На пачатку была ціхая дамова паміж савецкай партызанкай і 
атрадамі АК. Не атакавалі адзін аднаго. Ворагам былі немцы. Былі на-
ват выпадкі супрацоўніцтва. Наша брыгада ім.Чкалава супрацоўнічала 
з атрадамі АК, якія стаялі ў нашай пушчы.

Усё скончылася ў студзені 1944 года3. Разышліся чуткі, што АК 
пачала выконваць загад Лондана і рэалізоўваць праграму 1940 года 
“аб барацьбе супраць двух акупантаў”4. Помню, як савецкія атрады 
акружылі брыгаду АК і раззброілі яе. Па вышэйшых афіцэраў прыляцеў 
самалёт, а тых, хто быў рангам ніжэй, расстралялі на месцы. Я вартаваў 
тады свой атрад, стаяў на часах з вінтоўкай. Бачыў, як палякаў вялі на 
смерць. Была завіруха. Я ўразіўся, бо ўжо ведаў, што зараз зробяць з 
гэтымі людзьмі, а яшчэ ўчора бачыў іх і не было ў іх нічога страшнага. 
Былі такія ж, як і мы. Потым пачуў аўтаматную чаргу.

Вечарам увесь наш атрад паставілі на ногі. Мы павінны былі 
шукаць сляды крыві і босыя ногі на снезе. Аказалася, адзін з акоўцаў 
выжыў, вылез з-пад снегу і босы ўцякаў, бо ў іх забралі боты. Мы 
шукалі тыя сляды, але была страшэнная завея. Не ведаю, што зда-
рылася з тым чалавекам.

Калі пасля вайны ішоў працэс у Нюрнберзе, нам успомнілі пра Ка-
тынь. СССР адмовіўся ад віны, перакідваючы яе на Германію. Я быў 
тады ўсё яшчэ савецкім патрыётам, але ўспомніў тыя пошукі босых 
ног на снезе. Мне стала зразумела, што гэта мы здзейснілі забойства ў 
Катыні. Босыя сляды вялі якраз туды.

Як доўга Вы верылі, што Саветы нясуць вызваленне іншым 
народам?

Толькі сёння ўсё дакладна разумею. Тады мы былі перакананыя, 
што савецкі салдат ідзе вызваляць Еўропу. Да 1944 года сапраўды 

3  Насамрэч, баі АК з савецкай партызанкай доўжыліся ўжо ад 1942 г. Лічыцца, што 
савецкі бок атакаваў першым, імкнучыся знішчыць АК.

4  Такі загад ніколі не быў выдадзены. “Чуткі” маглі датычыць сітуацыі дамовы 
Сікорскі-Майскі, калі Польшча лічыла Савецкі Саюз акупантам. У 1944 г. АК пачала 
на ўсходніх тэрыторыях план “Бура”, у выніку якога павінна была ў ролі гаспадара 
прымаць на захопленых тэрыторыях наступаючыя савецкія войскі; аднак гэтыя войскі 
пачалі расправу з войскамі АК.



47

была вызваленчая вайна, але ніхто не думаў, кім мы будзем, калі на-
шае войска пяройдзе мяжу Еўропы. Тады гэта вайна перастала быць 
вызваленчай. 

Вы адчувалі сябе пераможцам пасля яе?

Я асабіста не, але я быў шчаслівы за перамогу радзімы, за вы-
зваленне Менска: 3 ліпеня 1944 года лічаць днём вызвалення Менска. 
Гэта было маё свята, пакуль яго не скраў Аляксандр Лукашэнка і не 
назваў Днём Незалежнасці.

Якія настроі прынёс канец вайны?

Тое, што сустрэла нас пасля вайны, было адным з найбольшых 
расчараванняў усіх яе ўдзельнікаў. Нашы надзеі не спраўдзіліся. З 1946 
года пачаўся такі самы тэрор, як і перад вайной. Мы будавалі розныя 
гістарычныя паралелі, напрыклад, з напалеонаўскімі войнамі ў 1812 
годзе. Калі Напалеон атакаваў Расію, а потым адступаў назад і царскія 
войскі ўвайшлі ў Еўропу, то хутка пасля гэтага нарадзіўся дзекабрызм. 
Рускія ўбачылі іншы свет і таксама захацелі яго ў сябе. Цяпер мільёны 
нашых людзей нагледзеліся на Еўропу. Яны ўбачылі чэскія і нямецкія 
гарады і вёскі і вярнуліся ў свой хлеў. Сталін павінен быў іх баяцца.

А як грамадства патлумачыла адсутнасць габрэяў у гарадах? 
Ці задавалі сабе пытанне, што стала з суседзямі? Менск пасля 
вайны стаў беларускім горадам.

Людзі хіба не задумваліся над гэтым. Думалі, як выжыць. Калі 
ў 1944 годзе я вярнуўся з лесу ў Менск, па абодвух баках галоўнай 
вуліцы былі гароды. На іх расла капуста, морква, бульба. А потым 
горад захапіла вёска. Патрэбны былі працоўныя рукі. Паўстала фа-
брыка трактароў і аўтамабіляў. Вёска засяліла Менск і так ён стаў 
беларускім горадам. Уся беларуская эліта, з якой сёння маем справу, 
гэта дзеці жыхароў вёскі.
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Валянцін 
Тарас

Як Вы прынялі культ партызанаў і ветэранаў Вялікай 
айчыннай вайны?

Сярод розных арганізацый ветэранаў у Беларусі ўзнікла 
арганізацыя пад назвай “Батальён беларускіх арлянят”. Яна існуе і да 
сёння. Збірае тых ветэранаў, якія падчас вайны мелі 12-15 год. Штогод 
мне высылаюць запрашэнне, я заўсёды ім дзякую, але адмаўляю.

Ветэранамі вайны былі такія людзі, як Алесь Адамовіч, Васіль 
Быкаў, Мікола Крукоўскі – знакамітая постаць беларускай незалежнай 
думкі. Усе яны старэйшыя за мяне на некалькі гадоў. З імі я сябраваў.

Ці помніце, як у Менску будавалі вялізны помнік Перамогі?

Ужо тады вакол яго было мноства крытычных заўваг. Нам не 
падабалася, з якой пампезнасцю гэта ўсё рабілі. Некаторыя дзеянні 
савецкай улады абуджалі не столькі палітычны, колькі эстэтычны пра-
тэст. Геніяльна гэта акрэсліў Андрэй Сіняўскі5 у апошнім слове свай-
го працэсу: “Я з савецкай уладай не магу паразумецца не толькі з-за 
палітыкі. Я не магу прыняць яе эстэтыку і мову. Эстэтычна не прымаю 
савецкую ўладу”. Нам таксама не падабаліся гэтыя страшныя, адлітыя 
з бронзы постаці. Пасля вайны пантэон герояў рос, дадаваліся ліпавыя 
асобы. Нашымі героямі былі людзі, якія змаглі быць кіраўнікамі, не 
сядзелі і не хаваліся за чужымі плячамі, арганізоўвалі людзей, атрады, 
здабывалі зброю. Такім чалавекам быў Пётр Машэраў. Яго геройская 
слава не прыдуманая, гэта чалавек, які сапраўды заслужыў называц-
ца героем. Пасля вайны застаўся рашучым камуністам і да пэўнага 
моманту вельмі шчыра верыў у ідэі сацыялізму і вялікай сацыяльнай 
справядлівасці. Потым убачыў, як гэта сістэма функцыянуе, а паколькі 
быў чалавекам не дурным, то пачаў проста да яе прыстасоўвацца. Стаў 
адным з апаратчыкаў. Але на вайне вёў сябе сапраўды гераічна. Быў 
незвычайна адважным. Лабанок6 таксама быў адважным чалавекам 
і добрым партызанскім кіраўніком. Ён атрымаў званне Героя Савец-
кага Саюза. Гэтых людзей я ведаў, размаўляў з імі як журналіст, але 

5  Андрэй Сіняўскі (1925-97) – расійскі пісьменнік, літаратуразнавец, крытык, аўтар 
аповесцей і апавяданняў, якія патаемна публікаваў на Захадзе пад псеўданімам Абрам 
Тэрц. Разам з Юліем Даніэлем быў асуджаны за замежныя публікацыі і абвінавачаны 
ў працэсе, якія выклікаў першую хвалю пратэстаў у СССР.

6  Уладзімір Лабанок – партызанскі дзеяч у часы ІІ сусветнай вайны.
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многа іншых герояў было створана. У Менску ёсць вуліца Казлова. 
Гэта постаць амаль цалкам прыдуманая. Немцам, што праўда, ён не 
служыў, але падчас акупацыі схаваўся ў нейкім куце і думаў толькі 
пра выратаванне сваёй скуры. А потым, паколькі быў партыйным 
бонзам, трапіў у нейкі аддалены партызанскі штаб і пасля вайны з 
яго зрабілі надзвычайнага героя.

Як Вы ставіцеся да таго, як паводзілі сябе падчас вайны Янка 
Купала і Якуб Колас?

Па-рознаму. Купала ў 30-х гадах перажыў такую трагедыю, што 
яго ўжо нельга было параўноўваць з тым чалавекам, які быў раней. 
Творчасць савецкага Купалы проста не для чытання. Трагічная паэзія, 
нецікавая, жахлівая. Напісаў верш для беларускіх партызанаў, які 
раздавалі як улётку ў атрадах. Гэта агітка. Тады мне гэта падабалася. 
На шчасце, мы ведалі творчасць таго, ранейшага Купалы. Колас такса-
ма падчас вайны займаўся прапагандай, хоць, напрыклад, у 1942 годзе 
напісаў вершы, якія сапраўды маюць вартасць.

Калі можна сказаць пра вайну, што з яе атрымліваюцца добрыя 
рэчы, то ў гэтым выпадку такім пазітывам было цэлае пакаленне 
цудоўных паэтаў і празаікаў. На гэтай вайне людзі многаму навучыліся 
і многае зразумелі. Стварылі шчырую паэзію, ігнараваную афіцыйнай 
крытыкай: у Расіі Барыс Слуцкі7, Сямён Гудзэнка8, у Беларусі Аляксей 
Пысін9. Гэтыя людзі нарадзіліся як паэты дзякуючы вайне. Найболь-
шую “паслугу” вайна аказала Быкаву. У выніку ваенных перажыванняў 
стаў пацыфістам. Для яго не было ўжо паняцця вайны справядлівай ці 
несправядлівай. Вайна заўсёды несправядлівая.

7  Барыс Слуцкі (1919-86) – расійскі паэт, аўтар патэтычных лірычных вершаў, 
звязаных з вайной. Падчас ІІ сусветнай вайны ўступіў у партыю, быў палітруком. 
Яшчэ перад ХХ З’ездам выступаў супраць Сталіна. У 1959 г. выступіў супраць 
Барыса Пастэрнака і яго аповесці “Доктар Жывага”, за што сябе потым папракаў.

1 Сямён Гудзэнка (1922-53) – расійскі паэт, нарадзіўся ва Украіне (Кіеў). Тэматыку 
яго паэзіі вызначыла вайна і яе жорсткасць. Памёр у выніку старых ран, атрыманых 
на вайне, як гэта і прадбачыў у адным са сваіх вершаў.

9  Аляксей Пысін (1920-81) – беларускі паэт, у 1941-45 гадах служыў у Чырвонай Арміі.
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Валянцін 
Тарас

Калі Вы адчулі сябе беларусам?

Падчас вайны я ўвогуле не думаў над сваёй нацыянальнасцю: 
ці я паляк, ці расіянін, ці беларус. Я ведаў, што мая радзіма – СССР. 
Але калі яшчэ працаваў у “Звяздзе”, пачаў чытаць многа беларускай 
літаратуры. Цяжка гэта патлумачыць, але ў нейкі пэўны момант адчуў, 
што гэта мая культура. І надалей любіў рускую літаратуру, але гэта ўжо 
было штосьці іншае.

Вы не ўступілі ў партыю?

Пасля вайны я працаваў у “Звяздзе”. Быў беспартыйным, а газета 
была прапагандысцкім органам ЦК. Я адказваў за літаратуру. У рэшце 
рэшт мне паставілі ўльтыматум: альбо ўступаю ў партыю, альбо сыходжу 
з рэдакцыі. Я напісаў заяву, што сыходжу па ўласным жаданні. Потым 
кіраваў аддзелам прозы ў часопісе “Нёман”. У 60-х гадах я належаў да 
нефармалаў. Мы збіраліся ў прыватным доме. Пілі і без канца размаўлялі, 
лаючы хамства вакол нас. Там быў даносчык, які ў 1968 годзе нас выдаў. 
Людзей пачалі выкідваць з партыі і працы. Мяне штодзённа выклікалі ў 
КДБ на пяцігадзінныя допыты. Я сышоў з часопіса, а жонку прымусілі 
звольніцца з тэлебачання. Мы нідзе не маглі знайсці працу. Пяць гадоў 
я рабіў пераклады і пісаў рэцэнзіі пад чужым прозвішчам. Пакуль не 
выслаў аднойчы прозу ў маскоўскі часопіс “Юность” і мяне надрукавалі. 
Пачаў з імі супрацоўнічаць, але хтосьці з Менска выслаў туды на мяне 
данос. Мяне выклікалі ў Маскву, размаўляў са мной Барыс Палявы10. Я 
здагадаўся, што на мяне данёс чалавек з блізкага асяроддзя. Палявы ад-
нак сказаў мне замаўчаць, не размаўляць са знаёмымі і ўвесь час пісаць.

Ці адзначалі Вы чарговую гадавіну заканчэння вайны, 
напрыклад, шасцідзесятую?

У Менску тады было вялікае свята. Партызанам уручылі чарго-
выя ордэны. Лукашэнкаўская прапаганда не мае іншага матэрыялу, 

10  Барыс Палявы (1908-81) – савецкі пісьменнік; падчас ІІ сусветнай вайны працаваў 
ваенным журналістам, карэспандэнт “Праўды”. Славу яму прынесла кніга “Аповесць 
пра сапраўднага чалавека” (1946), якая расказвала пра гераічны лёс лётчыка 
Аляксея Мерэсьева.
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акрамя “вялікай перамогі”, зрэшты, гэтак жа было і ў СССР – маглі 
пахваліцца толькі перамогай у вайне. Цудам перамаглі ў 1945 годзе і 
дзесяцігоддзямі гэта выкарыстоўвалі.

Савецкія ваенныя ўзнагароды гэта прыклад страшнага абсурду. 
Людзей кожныя пяць гадоў узнагароджвалі за адну і тую ж вайну. Я 
атрымаў тры ўзнагароды. Я не адмаўляюся ад іх, бо яны сведчаць пра 
мой удзел у бітве: медаль за баявыя заслугі, медаль партызана Вялікай 
Айчыннай вайны другой ступені і медаль за перамогу над немцамі. Гэта 
мае, заслужаныя. Але пасля вайны мне на шыю павесілі яшчэ з пят-
наццаць розных бляхаў: на дваццацігоддзе перамогі, на трыццацігоддзе 
перамогі, на саракагоддзе і гэтак далей, а таксама з нагоды гадавін са-
вецкай арміі, нейкія адзнакі ветэрана.

Калі б я ўсё гэта на сябе павесіў, выглядаў бы як тыя старыя на 
мітынгах, што ўгінаюцца пад цяжарам блях. Сістэма савецкіх узнага-
род нічаму не адпавядае. Невядома, чаму ў ёй менавіта такая градацыя. 
Але навешванне на кожнага чалавека такой колькасці медалёў мела 
сваю мэту: рабіла з людзей ідыётаў, пакорных балваноў.

Я ўжо трыццаць год не дастаю з шафы гэтыя ўзнагароды. Лічу, што 
няёмка. На дваццацігоддзе перамогі разам з Быкавым і Адамовічам мы 
прышпілілі свае баявыя ўзнагароды. Не выходзілі на вуліцу, а зрабілі 
сабе невялічкі прыём.





Мы былі пакорнымі.  
На жаль

Мы адчувалі сябе 
беларусамі, але 
беларусамі, якія жылі 
ў СССР. Гэта была на-
шая зямля, і таму мы 
прымалі прынцыпы, 
якія тут панавалі.

Размова з 

Генадзем Бураўкіным
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Генадзь 
Бураўкін

Перад намі кніга па гісторыі Беларусі, рэкамендаваная як 
падручнік для паступаючых ва ўніверсітэты1. 1945-90-я гады 
апісаныя ў ёй даволі скупа. Адзіная дата з гэтага перыяду, 
узгаданая ў календары, – гэта 1986 год, катастрофа ў 
Чарнобылі. У той жа час перыяд паміж ІІ сусветнай вайной і 
распадам СССР, гэта перыяд актыўнага жыцця такіх людзей, 
як Вы. Што адбывалася ў гэтыя гады? Чаму ў сучаснай 
Беларусі ён замоўчваецца?

Гісторыя Беларусі пастаянна палітычна апрацоўваецца. 
Падкрэсліваюцца падзеі, патрэбныя сучаснай прапагандзе. 
Атрымліваецца так, што перыяд пасля 1945 года нявыгадны.

Гэта цяжка зразумець, бо Аляксандр Лукашэнка сваёй 
пазіцыяй абавязаны настальгіі па савецкіх часах.

З майго гледзішча, гэты перыяд быў вельмі важны для зараджэння 
нацыянальнай свядомасці беларусаў. Гэта падчас вайны і пасля яе яны 
зразумелі, што яны народ. Эпоха, пра якую ідзе размова, заблытаная 
і цяжкая, але і важная для беларуса. Інтэрпрэтацыя гісторыі, відаць, 
павінна быць прасцейшая: была вайна, падчас якой усе змагаліся за 
сацыялізм і Сталіна. А потым адразу наступілі 90-я гады і прыйшоў Лу-
кашэнка. Калі гісторыкі замоўчылі цэлую эпоху, гэта значыць, што ба-
яцца яе прааналізаваць. Ведаюць, што якраз яна дала пачатак такому 
небяспечнаму для ўлады нацыянальнаму адраджэнню.

Вы кажаце пра нацыянальнае адраджэнне, а гэта ж быў 
перыяд русіфікацыі і саветызацыі?

Канешне, я і сам доўгі час належаў да людзей, якія верылі ў сацыялізм. 
Я не меў дастатковых ведаў пра свет і пра гісторыю Беларусі.

1  История Беларуси. Полный курс, Минск 2006
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І?

Пачну ад ІІ сусветнай вайны, часткай якой была Вялікая Айчын-
ная вайна, якая пачалася ў 1941 годзе, калі Гітлер напаў на СССР. Гэта 
вайна дапамагла беларусам зразумець, кім з’яўляецца беларускі народ. 
У 1941-45 гадах меў месца неспатыкальны раней росквіт беларускай 
лірыкі. Гэта тады свае лепшыя вершы пісалі Пімен Панчанка і Аркадзь 
Куляшоў, якія пакінулі лірычнае сведчанне вайны.

Вайна дазволіла беларусам прыгледзецца да розных палітычных 
дактрын. Калі б мы не ўбачылі гэтай жахлівай ваеннай махіны, якую 
пабудаваў Адольф Гітлер, то не ведаю, ці прынялі б назад камунізм і 
калгасы.

Падчас вайны я быў хлопцам. Мой бацька быў камуністам і змагаўся 
на фронце. Людзі пра гэта ведалі і маглі нас выдаць. Але не зрабілі гэта-
га са звычайнай прыстойнасці, хоць можа і не вельмі любілі камуністаў. 
Многія людзі перажылі падобны вопыт і пасля 1945 года мы пачыналі 
жыццё ў савецкай Беларусі з пачуццём, што вайна была для нас тэстам. 
Мы мелі такое адчуванне, што здалі экзамен па прыстойнасці, а таксама 
пачуццё перамогі над смяротным ворагам. Таму ў беларускай літаратуры 
тэма вайны ніколі не адыйшла ў нябыт і, мабыць, у літаратуры ніводнага 
іншага краю не існуе так доўга і не падаецца такім цікавым спосабам.

У 1945 годзе назаўсёды злучыліся дзве часткі краіны, з якіх 
адна дваццаць год фармавалася ў іншай сістэме, не лічачы 
1939-41 гадоў. Чым гэтыя дзве Беларусі адрозніваліся?

Без сумнення, грамадства, якое перажыло гэтыя дваццаць год без 
сацыялізму, было больш адкрытае чым тое, якое жыло ў СССР. Аднак 
пэўныя працэсы і праблемы ядналі дзве Беларусі. Па-першае, ніколі 
не спынялася барацьба за тое, каб нас трактавалі аднолькава з іншымі 
народамі. Нам было непрыемна, калі нашу гісторыю ці дасягненні вялікіх 
творцаў прыпісвалі сабе альбо Расія, альбо Польшча.

Новая Беларусь стваралася з пачуццём ранейшых крыўдаў, але і 
з пачуццём таго, што мы вытрымалі выпрабаванні. Мы казалі сабе, 
што жывём сціпла і дрэнна, але павінны сваё перацярпець і ў будучыні 
жыццё паправіцца.
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Што тады для маладога чалавека азначала быць савецкім 
беларусам?

Для мяне гэта значыла не сумнявацца ў правільнасці лініі 
партыі, азначала быць інтэрнацыяналістам. Словы песні казалі: 
“спачатку думай пра радзіму, а потым пра сябе”. Нас вучылі не ду-
маць пра сябе як пра людзей, як членаў сям’і, мы павінны былі ду-
маць пра вялікую савецкую радзіму і выконваць кожны загад. Нават 
калі мы з ім не былі згодны.

Якім было ў той час Ваша стаўленне да Расіі?

Мы адчувалі, што СССР – гэта наш дом. Расія таксама была на-
шым домам. Ніхто не адчуваў сябе там чужым. Для савецкага чалаве-
ка, сапраўднага інтэрнацыяналіста не было такога паняцця як “чужая 
краіна” на тэрыторыі СССР. Можа толькі прыбалты думалі інакш.

Афіцыйна зварот да ўласнага народа не быў злом. Бо казалі ж, што 
Кастрычніцкая рэвалюцыя вызваліла народы. Аднак пад выглядам 
клопатаў пра народныя каштоўнасці, нас русіфікавалі. Напрыклад, ма-
стацтва павінна было быць сацыялістычным па змесце і нацыянальным 
па форме, толькі таму, што ў савецкім разуменні “інтэрнацыянальнае” 
і “сацыялістычнае” значыла “рускае”. Лічылася, што нацыянальнае 
адрознівае людзей замест таго, каб яднаць, а яднаць можа толькі ру-
ская мова і супольная культура. Партыйныя дзеячы, людзі, якія хацелі 
зрабіць кар’еру, прымалі гэту ідэалогію і пазбываліся нацыянальных 
рысаў. Яны працавалі для пабудовы новага савецкага грамадства. 
Інтэрнацыяналіст дэманстраваў знаёмасць і прывязанасць да рускай 
мовы, культуры. У маладосці, калі я сустракаўся з людзьмі з-за мяжы: з 
Грузіі, Украіны, Літвы, то ў пэўным сэнсе ўсе яны былі для мяне рускімі. 
Калі паходзіш з СССР, значыць, ты рускі.

А кім для Вас у той час быў Іосіф Сталін?

Для мяне і маіх равеснікаў ён быў іконай.
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Якой Вы запомнілі яго смерць?

Мне было тады 16 год. Гэта была вельмі вялікая траўма. Калі ў 
школе ў Полацку, дзе я жыў, нас сабралі ў адным месцы і сказалі, што 
здарылася, усе плакалі. Настаўнікі і вучні. Я быў агаломшаны. Са шко-
лы дадому ў мяне было восем кіламетраў, па ўсёй трасе працавалі рэ-
прадуктары і перадавалі жалобную музыку. Мой бацька цаніў Сталіна і 
таксама вельмі цяжка перажываў ягоную смерць.

У хуткім часе адбыўся ХХ З’езд КПСС, на якім Хрушчоў 
прачытаў вядомы рэферат.

Для мяне і для многіх маладых людзей у той час гэта было вялікім 
узрушэннем. Быць можа, для майго пакалення гэта было найважней-
шае здарэнне. ХХ З’езд нас сфармаваў, мы многае зразумелі дзякую-
чы яму. Выступ не быў апублікаваны, але людзі даведваліся пра яго і 
пераказвалі адзін аднаму змест. Яшчэ пазней пачала з’яўляцца лагер-
ная літаратура і дакументы з той эпохі. Калі б не было ХХ З’езда, нашае 
пакаленне было б цалкам іншае.

Аднак час сталінізму ў Беларусі яшчэ доўга трываў пасля з’езда.

Так. Беларусы былі ў стане прыняць такую ідэалогію як сталінізм, 
паколькі любяць моцную ўладу і пагадзіліся з тым, што пачаўся адыход 
ад прынцыпаў ХХ З’езда. Я, аднак, не бачыў ужо другой дарогі. Мае 
сябры, найлепшыя творцы майго пакалення, таксама засталіся верныя 
прынцыпам і ідэалам, пра якія гаварылася на ХХ З’ездзе. Для мяне 
вяртанне да сталінізму было непрымальным.

Аднак ХХ З’езд не затрымаў працэса русіфікацыі. Якраз 
наадварот. Што ён прынёс беларускай культуры?

Русіфікацыя была адной з галоўных мэтаў савецкай дзяржавы і 
моцна закранула Беларусь і Украіну. Наша свабода пасля 1956 года 
заключалася ў тым, што людзі культуры не траплялі так часта ў турмы, 
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з’явіліся добрыя выданні, прысвечаныя культуры і літаратуры. Вядома, 
былі рэпрэсіі. Маладых людзей пераследавалі за іх погляды. Напры-
клад, Алеся Разанава і Віктара Яраца, якія выступалі ва ўніверсітэце 
супраць русіфікацыі, выключылі з навучальнай установы. З працы ў 
Акадэміі Навук звольнілі Міколу Прашковіча.

У той час, пасля ХХ З’езда, у Беларусі не было аднак такой адкрытай 
барацьбы з нацыянальнай мовай, як, напрыклад, ва Украіне. Па дзвюх 
прычынах. Па-першае, Масква не баялася беларускага нацыяналізму. 
Лічыла, што ён не такі небяспечны як украінскі. Другая прычына – 
гэта Пётр Машэраў.

Але ж Машэраў быў камуністычным лідэрам, які адказваў за 
русіфікацыю.

Так, Машэраў быў чалавекам той сістэмы і быў камуністычным 
кіраўніком, І сакратаром ЦК Камуністычнай Партыі Беларусі, але 
пры ўсім пры тым быў чалавекам добрым, інтэлігентным і разумным. 
Інтэлектуалаў любіў і шанаваў.

Што не перашкодзіла яму ліквідаваць усе беларускія школы ў 
гарадах і нішчыць старадаўнюю беларускую архітэктуру.

Гэта, канешне, змрочны факт, грамадства было ў такой вялікай 
ступені зрусіфікавана, але страшна таксама, што гэта была работа не 
толькі Машэрава. Звыклыя людзі не ўхвалялі гэтай палітыкі, але і не 
супраціўляліся ёй. У гісторыі Беларусі не было такіх бунтаў, якія былі 
ў Грузіі з нагоды мовы. Мы былі пакорнымі. На жаль. Таму ў Крамлі 
паказвалі на Беларусь і казалі: “Паглядзіце на беларусаў, яны гатовы 
адмовіцца ад сваёй мовы”. 

Вам, відаць, Машэраў вельмі імпанаваў.

Бо не быў злым, помслівым чалавекам. Вы кажаце, што мела 
месца русіфікацыя, што зачыняліся беларускія школы, але на гэтым 
палягала палітыка імперыі, а Машэраў рабіў тое, што яму дыктавалі. 
Але маленькімі крокамі мы ішлі да нашага беларускага адраджэння і 
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атрымання суверэнітэта для нашай краіны. Вялікую ролю ў гэтым ады-
грала пакаленне 60-х г. Васіль Быкаў сам лічыў сябе шасцідзесятнікам 
і яго літаратура была якраз у такім духу. Ганарыўся, што належыць да 
гэтага пакалення. Алесь Адамовіч таксама адыграў вялікую ролю ў 
духоўных пераменах у Беларусі. Калі б мы не мелі гэтых людзей, не 
мелі б адраджэння канца 80-х гадоў.

Машэраў заўсёды шчыра са мной размаўляў. Сэнс гэтых размоў 
я зразумеў значна пазней, бо тады быў малады і гарачы. Паз-
ней я зразумеў таксама жэсты такіх людзей як Зімянін2, Мазураў3. 
Мазураў, напрыклад, пісаў да мяне лісты па-беларуску без памылак, 
чытаў мае вершы. Калі займаў у Маскве высокія пасады, дасылаў 
мне свае беларускія вершы. Машэраў таксама хацеў паразмаўляць 
з кім-небудзь пра тое, што ў яго на сэрцы, але баяўся, што на яго 
данясуць. Мяне не баяўся, бо я не быў чыноўнікам, нават тады, калі 
кіраваў радыёкамітэтам. У нас былі доўгія і цікавыя размовы. Калісьці 
размаўлялі якраз на тэму мовы. Казаў мне, што паступаю правільна, 
падтрымліваючы беларускую мову.

Ён хацеў утрымацца ў Беларусі, ведаў, што калі яго здымуць, на яго 
месца прышлюць чужога чалавека, вядома з Масквы, і будзе намнога 
горш. Казаў, што ён апраўданы перад сабой і Богам, бо ў тых умовах, 
у якіх яму авялося працаваць, зрабіў усё, што толькі мог. Машэраў 
павінен быў сварыцца з Брэжневым. Меў надзею, што з часам праўда 
дойдзе да народа.

У што верыў Машэраў?

Ён лічыў, што ідэалы камунізму правільныя, толькі людзі не змо-
гуць іх ажыццявіць.

2  Міхаіл Зімянін (1914-1995) – палітык; у 1936-1938 служыў у Чырвонай Арміі, 
1946-1947 – міністр адукацыі Беларусі, з 1947 г. – ІІ сакратар Камуністычнай 
Партыі Беларусі. У 1953 г. быў падазраваны ў супрацоўніцтве з Лаўрэнціем 
Берыям і таму не быў абраны І сакратаром ЦК КПБ. Пасля гэтага шмат гадоў 
правёў на дыпламатычных пляцоўках; быў амбасадарам СССР у Венгрыі, В’етнаме, 
Чэхаславакіі. У 1965-76 гадах – галоўны рэдактар газеты “Правда”.

3  Кірыл Мазураў (1914-1989) – у 1953-1956 гадах – прэм’ер БССР, 1956-1965 – І 
сакратар ЦК Камуністычнай Партыі Беларусі; першы беларус, якому дазволілі 
заняць найвышэйшую пасаду ў партыйным апараце ў Беларусі.
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Ці не лічыце Вы, што ўкраінскія і беларускія творцы 
навучыліся ва ўсім дрэнным вінаваціць Маскву, казаць, 
напрыклад, што Шчарбіцкі4 прыгожа спяваў па-ўкраінску, а 
Машэраў захапляўся народнай мовай, а палітыку русіфікацыі 
праводзіў толькі Крэмль?

Так, такая хітрасць сапраўды была. Вядома, віна Масквы вялікая, 
але калі б ТВОРЦЫ з Беларусі ці Украіны не бралі б у гэтым удзел, можа, 
гісторыя пайшла б іначай. Лідэры рэспублік часта былі значна больш 
лаяльнымі ў адносінах да Масквы, чым самі рускія. Я не спазнаў 1937 
года, але помню працэсы з 50-х і 60-х гадоў на Украіне, калі за верш, у 
якім было напісана “Люблю Украіну”, адпраўлялі ў ссылку. У Беларусі 
рэпрэсавалі паэта, які пераклаў гэты верш на беларускую мову.

Калі быць шчырым, то віны хапае, каб надзяліць ёю і Маскву, і маю 
радзіму – Беларусь. Кожны, хто падпарадкоўваўся Маскве, атрымліваў 
лепшую пасаду ці грошы, таму некаторыя канкуравалі паміж сабой у 
лаяльнасці. Віну нясём таксама і мы, пісьменнікі, і партыйныя сакрата-
ры, і грамадскасць. Мы вінаватыя, бо пісалі тое, што падабаецца ўладзе. 
Ведалі, што калі гэтага не напішам, не будзем жыць дастаткова добра. 
Пытанне толькі, наколькі шчырымі былі гэтыя творы і колькі таленту ў 
іх можна адшукаць праз гады. Аркадзь Куляшоў пісаў па загаду Масквы, 
але гэта быў таленавіты творца. Міхаіл Ісакоўскі5 напісаў “Слова да та-
варыша Сталіна”, у якім усё дакладна апісаў, хоць сам не ўсведамляў: 
“Мы Вам так верылі, таварыш Сталін, як не верылі нават самі сабе”.

А як Вы, як “чалавек савецкі”, змяняліся падчас існавання СССР?

Мяне фармавала гісторыя. Раней я верыў савецкай уладзе і любіў 
яе. Потым мае адносіны да яе і да яе прапаганды змяніліся. Вызначэнне 
“чалавек савецкі” стала для мяне паняццем тэрытарыяльным. З часоў 
ХХ З’езда я адчуваў сябе перш за ўсё беларусам, але беларусам, якія 

4  Уладзімір Шчарбіцкі (1918-1990) – украінскі камуніст, у 1972-1989 – І сакратар 
Камуністычнай Партыі Украіны. Праводзіў палітыку русіфікацыі і пераследаваў 
украінскіх інтэлектуалаў.

5  Міхаіл Ісакоўскі (1900-1973) – савецкі паэт; у 1921-1931 гадах супрацоўнічаў 
са смаленскай газетай “Рабочий путь”, у 1931 г. – рэдактар маскоўскай газеты 
“Колхозник”; у яго паэзіі пераважаюць народныя інтанацыі; аўтар тэкста папулярнай 
савецкай песні “Катюша”.
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жыў у СССР. Гэта была нашая зямля, і таму мы прымалі прынцыпы, 
якія тут панавалі. Ужо студэнтам я адчуў, што ў савецкай сістэме мне 
не ўсё падабаецца, але што я мог з гэтым зрабіць? Мы не мелі выбару, 
не было іншай рэчаіснасці.

Вы проста мірыліся з жыццём у такой дзяржаве ці 
ганарыліся ёй?

Нельга было не адчуваць гонару за савецкую архітэктуру і 
будаўніцтва. Гэта быў доказ таго, што дзяржава развівалася. Мы мелі 
добрых інжынераў, першыя паляцелі ў космас, таму на нашай савец-
кай зямлі было многа добрых, пазітыўных падзеяў. Аднак нараджалася 
пачуццё, што ўсё гэта можна было б зрабіць інакш, што не трэба было 
плаціць такой цаны. Не павінны былі столькі людзей паміраць у імя 
гэтых ідэалаў.

На жаль, беларусы занадта лёгка згаджаліся на дрэнныя ўчынкі. 
Ёсць такі анекдот. Калі з табурэткі тырчыць цвік, армянін на яе не 
сядзе, украінец уваб’е цвік малатком, а беларус сядзе. І на пытанне 
“Чаму?” адкажа: “Бо я думаў, што так трэба”.

Аднак калі людзі культуры, такія як Вы, прымалі дзяржаўныя 
пасады, то паказвалі, што ў гэтай пакорлівасці няма нічога 
дрэннага. Калі Якуб Колас і Пятрусь Броўка прымалі ў 
1949 годзе ордэн Сталіна, а потым Быкаў прымаў савецкія 
ўзнагароды, можа яны таксама рабілі сістэму легітымнай. Бо 
калі яны маглі добра жыць з уладай, то навошта грамадству 
бунтаваць?

Жыццё не так проста ацаніць. Быкаў не прасіў узнагародаў, а 
калі іх атрымліваў, не змяняў у сабе нічога. Не быў прыхільнікам краіны 
саветаў. Пісаў праўду пра вайну і не пераставаў гэта рабіць, ні калі яго 
ўзнагароджвалі, ні калі знішчалі.
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Генадзь 
Бураўкін

А выбар Ларысы Геніюш?

У гэтым выбары ёй “дапамог” Лаўрэнцій Цанава6. А мы ў 
большасці проста жылі. У турмы нас не садзілі, мы мелі працу, сва-
бодна хадзілі па вуліцы. Людзі рабілі выбар на этычным узроўні. 
Сістэма патрабавала жыць несумленна, таму многія з нас спрабавалі 
быць сумленнымі. Быкаў жыў у такой краіне і ў такой сістэме. Быў ге-
роем сацыялістычнай працы. Атрымаў ордэн Леніна за творчасць, а 
яго творчасць была насамрэч выдатнай. Зараз яго асуджаюць за тое, 
што прыняў гэтую ўзнагароду. А што трэба было рабіць? Адмовіцца? 
Чаму? “Знак бяды” – гэта выдатная кніга. Калі хочаце зразумець бе-
ларускую ментальнасць, трэба прачытаць гэтую аповесць, Пятрок і 
Сцепаніды - гэта самыя сапраўдныя беларусы. Менавіта за гэты твор 
Быкаў атрымаў ордэн Леніна. У такой краіне мы жылі і такі быў тут 
парадак. Ва ўладзе не былі тады толькі ідыёты. Яны хацелі, каб такія 
таленавітыя людзі як Быкаў, былі з імі. Але Быкаў не прадаўся. Ён і 
Ларыса Геніюш мелі такія самыя погляды, але жыццё Быкава склалася 
інакш. Тут нельга ўжываць чорнага і белага колераў. 

Калі ў Вас з’явілася адчуванне, што Вы прымалі ўдзел у 
пабудове савецкай ілюзіі?

Мы не прадаліся душою і я разумею, што рабілася тады ў краіне. 
Афіцыйна нашай думкі ніхто не пытаўся і мы не мелі магчымасці вы-
казаць свае погляды, таму ўсе болькі выкідвалі з сябе паціху. “На 
кухні”, - як кажуць на Усходзе – мы гаварылі пра дрэнныя справы, якія 
адбываліся ў краіне. Мы абгаворвалі гэтага няшчаснага Брэжнева, які 
не меў паняцця, што вакол яго рабілася. Мы размаўлялі пра глупствы, 
якія рабіла партыя. Пісалі ў стол. У кнізе “Узмах крыла” 1995 года 
цэлы раздзел “Запіскі з ніжняй шуфляды” я прысвяціў вершам, якія 
раней не маглі быць апублікаваны.

6  Лаўрэнцій Цанава (1900-1955) – камісар унутраных спраў Беларусі ў 1939-1951 
гадах. Адказны за рэпрэсіі перыяду сталінізму, арыштаваны ў хуткім часе пасля 
падзення Лаўрэнція Берыі.
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Гэтым самым Вы праводзілі ў жыццё палітыку партыі: няхай 
нас крытыкуюць “на кухні”, няхай шэптам выказваюць 
супраціў, але няхай не арганізуюць масавых акцый, ніхто 
афіцыйна нічога супраць нас не робіць.

Так было. Адно, што можа апраўдаць мяне і маіх сяброў, гэта тое, 
што, займаючы дзяржаўныя пасады, мы стараліся не рабіць нічога под-
лага і не згаджацца на глупствы, якіх ад нас часта патрабавалі. Калі я 
ведаў, што гэта нешта дрэннае і подлае, то не рабіў. Я стараўся не пра-
пускаць махлярства, але гэта, на жаль, мне не заўсёды ўдавалася. Мы 
спрабавалі таксама выступаць на розных сходах, можа захаваліся даку-
менты, якія пра гэта сведчаць. Хочучы штосьці патлумачыць, паспры-
яць, мы перапляталі выступы цытатамі Леніна, звярталіся да класікаў 
марксізму. І вядома нас ніхто не слухаў.

Паляку цяжка будзе зразумець, што тыя самыя творцы 
функцыянавалі ў савецкай рэчаіснасці і ў той жа момант былі 
сімваламі нацыянальнай культуры, з якой змагалася гэтая ж 
савецкая рэчаіснасць.

Тут няма нічога чорна-белага. Васіль Быкаў, Рыгор Барадулін, 
Ніл Гілевіч, Пімен Панчанка заўсёды былі нацыянальнымі творцамі, 
таксама і ў часы СССР. Пісьменнікі гэта толькі частка народа. Дзяку-
ючы ім народ можа зразумець пэўныя працэсы і можа таксама выка-
зацца. Калісьці Уладыслаў Бранеўскі7 добра выпіўшы сказаў калегам з 
Беларусі, што яму не патрэбны камунізм, у якім не будзе месца для яго 
польскай мовы. А ў той час Бранеўскі ўжо быў камуністам.

Гэтак жа лічылі і многія нашыя. Беларускія пісьменнікі заўсёды 
стаялі перад канфліктам. Бо як можна быць беларускім пісьменнікам 
без беларускай мовы? Аднак яны змагаліся за сваю родную мову, за 
права пісаць па-беларуску.

7  Уладыслаў Бранеўскі (1897-1962), польскі паэт і перакладчык. Перакладаў 
рускую паэзію. У гісторыю польскай паэзіі ХХ ст. увайшоў як вядучы прадстаўнік 
“пралетарскай літаратуры”
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Генадзь 
Бураўкін

Як можна было змагацца за беларускую мову, з’яўляючыся 
савецкім чалавекам?

Можна было бунтаваць супраць дамінацыі рускай мовы, але 
можна было таксама больш спакойна прымаць рэчаіснасць. Пераважа-
ла меркаванне, што руская мова для ўсіх, а нацыянальныя мовы могуць 
існаваць дзесьці ў ценю і кожная з нацый адчувала сваю асаблівасць. 
У Беларусі часта трэба было проста рабіць сваё, не трэба крычаць, не 
трэба паказваць сваёй палітыкі.

Ужо ў 80-х гадах, калі адбылася трагедыя ў Чарнобылі, Вы 
былі дэпутатам і працавалі ў сродках масавай інфармацыі. 
Была “перестройка” і “гласность”, але ў медыях панавала 
інфармацыйная блакада. Як Вы з гэтым сябе адчувалі?

Напачатку мы не ведалі, што адбылося ў Чарнобылі. Толькі 
здагадваліся. З кожным годам мы даведваліся ўсё больш. Вядома, 
гэта быў удар для савецкай ідэалогіі і адзінства СССР. Бо кіраўніцтва 
першае, што зрабіла, схавала факт трагедыі. Яны паказалі, што не 
ўмеюць думаць пра людзей, не дбаюць пра іх здароўе. Дзеці бралі ўдзел 
у першамайскіх дэманстрацыях. Чарнобыль быў адным з цвікоў у тру-
ну СССР і савецкай сістэмы. Мы здабывалі інфармацыю з польскіх 
медыяў, у якіх казалі, што трэба піць ёд. Я тэлефанаваў да кіраўніцтва 
рэспублікі і казаў, што чую ў замежных СМІ. Пытаўся, што робіцца. 
Гэта ж не проста выпадак, што ўсе замежныя СМІ заклікаюць захоўваць 
асцярожнасць. Але не атрымліваў адказу. Што-нішто можна было да-
ведацца ад людзей, якія ехалі ў Чарнобыль, але яны вярталіся ў роз-
ным стане. Чарнобыль быў выпадкам, пасля якога людзі ўжо не хацелі 
прабачаць савецкаму кіраўніцтву падману. Столькі разоў выбачалі, 
але больш не маглі. Для нас, журналістаў, гэта быў страшны момант. 
Перад усім, мы не мелі праўдзівай інфармацыі, дадзеных пра памеры і 
вынікі гэтай трагедыі. Улада хацела, каб мы ўвялі інфармацыйную бла-
каду. Мы ўдзельнічалі ў падмане.
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Вы адчуваеце сябе за гэта адказным?

Так.

Як Вы ўспрынялі распад СССР?

На маю думку, не магло быць іначай. Гэта была частка гістарычнага 
працэсу. Усе імперыі гінуць, а СССР быў імперыяй. Я лічу, што бела-
вежскае пагадненне было добрым варыянтам. Магла праліцца кроў, як 
гэта было ў Югаславіі. На шчасце, мы прайшлі гэты працэс спакойна, 
камерна. Я быў тады ў Нью-Ёрку і вельмі цешыўся.

Падсумуйце, калі ласка, перыяд савецкай улады ў Беларусі?

Уперыяд, пра які гаворым, адбывалася індустрыялізацыя Беларусі. 
Што б ні казалі пра савецкую ўладу, пасля вайны тут была створана 
сучасная прамысловасць – нашыя фабрыкі аўтамабіляў, трактароў, 
пераапрацоўкі нафты – на сусветным узроўні. Калі была абвешча-
на незалежнасць Беларусі, я быў у ААН і слухаў заходніх аналітыкаў, 
журналістаў, якія сцвярджалі, што Беларусь уваходзіла ў новы этап 
сваёй гісторыі ў сапраўды добрым стане. У нас былі кваліфікаваныя 
кадры і добра падрыхтаваны рабочы клас. Усяго гэтага Беларусь дасяг-
нула падчас знаходжання у СССР. Сорамна, што беларускія гісторыкі 
маўчаць на гэтую тэму.

Ці мелі Вы пасля распаду СССР пачуццё асабістай адказнасці 
за сацыялістычную рэчаіснасць?

Яно з’явілася ўжо падчас “перестройки”. Гарбачоў зрабіў шмат 
глупства, але гэта дзякуючы яму з’явіўся плюралізм поглядаў. Пра многае 
пачалі гаварыць адкрыта. Менавіта ў той час многія людзі на высокіх паса-
дах адчулі, што таксама нясуць адказнасць за тое, што было ў нашай краіне. 
Цяпер у нас ёсць права  дыскутаваць пра многае, але ўсё гэта варта было 
рабіць раней. Аднак раней за супраціў пагражала турма і псіхіятрычны 
шпіталь. Таму мы выбіралі свабоду, а не жыццё сярод шызафрэнікаў.





Паўлам Якубовічам1 

1  У гэтай размове ёсць шэраг крыўдных выказванняў і без сумневу тэндэнцыйных 
інтэрпрэтацый фактаў, якія тычацца асоб, што сёння знаходзяцца ў апазіцыі да рэжыму 
Аляксандра Лукашэнкі. Памнажэнне гэтых выказванняў не з’яўляецца нашай мэтай, 
аднак мы хочам паказаць пэўны спосаб мыслення і аргументацыі.

Выпадкі Паўла Ізотавіча

Хачу, каб вы 
зразумелі, чаму я пра-
цую не ў “Народнай 
волі”, а з’яўляюся рэдак-
тарам газеты “Беларусь 
Сегодня”. Логіка казала 
б, што я павінен праца-
ваць у апазіцыйных СМІ 
альбо прызнаць, што 
здрадзіў дэмакратыі.

Размова з 
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Павел 
Якубовіч

Вы нарадзіліся адразу пасля вайны, у 1946 годзе. Як 
выглядала дзяцінства і маладосць у тагачаснай Беларусі?

Я нарадзіўся ў Старадубе, які можна назваць горадам як 
расійскім, так і беларускім. Ён належаў Вялікаму Княству Літоўскаму, 
а ў савецкія часы быў часткай Гомельшчыны, хоць раней адносіўся да 
расійскіх раёнаў. Мае бацькі мелі савецкія біяграфіі. Мама была кам-
самолкай. Калі выйшла замуж, занялася хатняй гаспадаркай, бо апроч 
мяне бацькі мелі яшчэ двух сыноў.

Бацька, яго маці рана памерла, быў у дзяцінстве памочнікам па-
стуха. Не меў адукацыі, скончыў толькі чатыры класы. Калі вырас, 
служыў канюшым у кавалерыі Чырвонай Арміі. Быў у партыі, але не 
зрабіў кар’еры. У 1937 годзе яго арыштавалі і абвінавацілі ў гаспадар-
чай контррэвалюцыі. Прысуд: расстраляць. Яго ўратавала амністыя. 
Сталін вырашыўся зрабіць “жэст”, каб трохі супакоіць грамадскасць.

Мне падаецца, што бацьку забаронена было пра ўсё гэта распавя-
даць. Ён маўчаў да 1955 года. Я быў малы, але добра запомніў, што пра 
мінулае бацькі ў сям’і ніколі не размаўлялі. Толькі ў 1955-м, а можа ў 
1956 годзе бацька пачаў расказваць, як выглядалі допыты. Я даведаўся, 
што ўяўляў 1937 год, чым быў тэрор Сталіна і Яжова. У бацькі застаўся 
страх на ўсё жыццё.

Дзяцінства маё прайшло ў нястачы, але гэта была савецкая няста-
ча, а значыць - справядлівая. Мы ўсе яе перажывалі. Я даношваў тое, 
што мне заставалася пасля старэйшых братоў. У школу хадзіў у шынялі 
і вайсковых ботах. У нашым горадзе была прымітыўная “Чайная”, дзе 
да шклянкі гарбаты давалі два кавалачкі цукру. Бацька хадзіў туды, 
замаўляў гарбату, выпіваў кіпень і прыносіў дадому цукар. За адзін раз 
мог выпіць некалькі шклянак. Пра існаванне шакаладу я даведаўся 
значна пазней. Калі пачаў чытаць кніжкі, затрымліваў погляд на назвах 
страваў. Страшэнна хацелася іх пакаштаваць, але даводзілася задаволь-
вацца толькі назвамі. Мы былі галодныя. Нам не ў галаве былі любоўныя 
гісторыі, ранні сэкс. Мы займаліся прымітыўным спортам і захапляліся 
літаратурай, пісалі вершы, спявалі песні Булата Акуджавы.

Мяне сфармавала “адліга” эпохі Хрушчова. Я належаў да першага 
пакалення савецкай моладзі, якое ўжо не прыняло сталінскіх пастулатаў, 
але і не заразілася цынізмам эпохі Брэжнева. Маё пакаленне - людзі, 
народжаныя ў другой палове 40-х гадоў - было сведкам вяртання дамоў 
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ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Гэтыя людзі, якіх выпусцілі дзякуючы 
“адлізе”, нечакана пачалі з’яўляцца ў нашых гарадах і прыносілі з са-
бой цяжкія сведчанні. Іх праўда кантраставала з рэчаіснасцю, якая нас 
атачала. Мы пачалі іх слухаць. Даведаліся пра гісторыі, якіх не ведалі 
старэйшыя людзі. З’явіліся кнігі Васіля Гросмана, Ганны Ахматавай, 
Марыны Цвятаевай, Восіпа Мандэльштама, Яўгенія Еўтушэнкі. Мы 
чыталі Аляксандра Салжаніцына. Найважнейшай кнігай майго тага-
часнага жыцця быў шасцітомнік Іллі Эрэнбурга. Першая частка назы-
валася “Людзі, гады”. Дзякуючы ёй я пазнаёміўся з іншай гісторыяй. 
Але адліга скончылася, і калі мы пасталелі, то апынуліся ў цэнтры, як 
гэта казаў Брэжнеў, “развітага сацыялізму”. Гэта быў страшны час, без 
перспектыў, без альтэрнатыў. Цяпер, калі гляджу на Беларусь, бачу, 
колькі магчымасцей мае моладзь. Дзяржаву крытыкуюць, але мала-
дыя могуць выбіраць. Пасля школы могуць паступаць ва ўніверсітэты 
ў Беларусі, могуць паехаць у Кракаў ці Варшаву, ці нават у Оксфард. 
Могуць ісці працаваць альбо заняцца бізнэсам. Могуць, у рэшце рэшт, 
ляжаць дагары жыватом. Мы не мелі выбару.

Вы адчувалі сябе тады савецкім чалавекам ці думалі пра сябе 
як пра беларуса?

Я адчуваў сябе савецкім чалавекам. Аднак калі мне было 16 
год, мяне не прынялі ў камсамол. Усіх прынялі, а мяне не, і ніхто 
не патлумачыў чаму. Я не разумеў, што сталася: не быў хуліганам, 
чытаў класічную літаратуру, марыў пра журналістыку.

У атэстат сталасці мне паставілі па паводзінах адзнаку “добра”. 
Гэта было як воўчы білет. Не было ніякіх прычынаў, каб ставіць мне 
такую адзнаку. Ва ўсіх астатніх было “выдатна”. Быў 1963 год. Я 
так думаю, што ва ўсім СССР я быў тады адзіным такім выпадкам. 
Такі атэстат проста не даваў мне права паступаць ва ўніверсітэт. На 
шчасце, калі я падаваў дакументы, ніхто не звярнуў на гэта ўвагі, бо 
нікому нават не прыйшло б у галаву, што нехта з такой адзнакай хоча 
быць прыняты ў навучальную ўстанову.

Я доўга думаў, чаму да мяне так паставіліся. Гісторыя аказалася 
простай. Падчас вайны наш горад акупавалі немцы, тут было такса-
ма шмат габрэяў. І, што важна, у тых раёнах мала лясоў - і таму не 
было партызанскай вайны. Горад ляжаў далёка ад фронту і калі нем-
цы справіліся з габрэямі і не рэпрэсавалі больш мясцовых, людзі 
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неяк з імі зжыліся. Афіцэры фліртавалі з мясцовымі прыгажунямі, 
пасля іх засталіся дзеці.

Калі прыйшла Чырвоная Армія, СМЕРШ1 узяўся вырашаць тут 
праблему калабарацыі. Многіх людзей асудзілі за супрацоўніцтва з 
немцамі. Уголас пра гэта не гаварылі, а мы, дзеці, увогуле пра гэта 
не ведалі. Але ў нашай школе былі некалькі настаўнікаў, якія пад-
час акупацыі працавалі пад кіраўніцтвам фашыстаў. Яны ненавідзелі 
мяне з-за маёй нацыянальнасці. Не маглі мяне выгнаць са школы, 
але знайшлі ахілесаву пяту - адзнака па паводзінах.

Так пачалося маё дарослае жыццё. Я хацеў быць журналістам, але 
гэта былі часы хрушчоўскіх эксперыментаў - і аказалася, што я з таго 
года, з якога не прымаюць ва ўніверсітэт на вызначаныя факультэты 
без, так званага, стажу працы. Журналістыка якраз была гэткім фа-
культэтам, таму мне трэба было два гады дзесьці адпрацаваць альбо 
ісці ў войска.

Я знайшоў работу ў лагеры працы для злачынцаў. Вязні сядзелі за 
калючым дротам і трэба было іх кантраляваць. Гэта былі не тыя людзі, 
пра якіх пісаў Салжаніцын: ніякія ні палітычныя вязні, а небяспеч-
ныя крымінальнікі. Дзякуючы гэтай працы, я ўбачыў іншы бок жыц-
ця, дакрануўся да іншай рэчаіснасці. Даведаўся, якія звычаі пануюць у 
гангстэрскім свеце.

Пасля гэтай працы я паехаў у Менск, але зноў аказалася, што 
на журналістыку нельга здаваць экзамены, і я выбраў педагагічны 
інстытут. Мне нельга было разлічваць на дапамогу бацькоў, і таму 
я пачаў працаваць на будоўле. Мне не ўдалося адначасова і вучыц-
ца, і працаваць на такой цяжкай працы. Я кінуў вучобу. Працаваў 
на будаўніцтве аўтамабільнага завода ў Жодзіна. Гэта таксама была 
цікавая праца. Я, рамантычны хлопец, які жыццё ведаў практычна 
толькі з кніжак, трапіў у рабочае асяроддзе. Там было шмат паталогіі 
і жыццё было цяжкім.

Прыйшло лета 1965 года і зноў, у трэці раз, я прыступіў да ўступных 
экзаменаў. Я настолькі баяўся, што не здам на журналістыку, што 
пайшоў на вечаровыя юрыдычныя курсы. Праз некалькі дзён пасля 
экзаменаў мне прыйшла позва ў ваенкамат. Я трапіў ва ўнутраныя 
войскі Міністэрства ўнутраных спраў. Зноў сутыкнуўся са злачынным 
светам: суды, канвоі, крымінальнікі. Чаму я туды трапіў? Не ведаю. 

1  СМЕРШ ( скарачэнне ад «Смерть шпионам!») – ваенная контрвыведка, якая 
дзейнічала ў Савецкім Саюзе ў 1943-46 гадах.
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Бралі людзей пасля базавай школы. Не трэба было шмат думаць. Але 
гэта таксама быў шанс, каб даведацца пра новае.

Як ахоўнік я браў удзел у працэсах, на якіх судзілі ваенных і 
палітычных злачынцаў. Я слухаў, думаў і разважаў. Для мяне гэтая 
судовая зала была ўніверсітэтам. Пра ваенныя працэсы ніхто не чуў, 
ніхто не меў доступу да гэтага свету. Я месяцамі сядзеў на судовых 
пасяджэннях. Сярод асуджаных былі здраднікі, якія перайшлі на бок 
немцаў. Я слухаў людзей, якія адказвалі за ліквідацыю варшаўскага 
гета, удзельнічалі ў падаўленні варшаўскага паўстання. Я слухаў 
пра бітвы з англічанамі, пра Монтэ Касіна. Людзі, якіх дапытвалі, 
змагаліся пад Монтэ Касіна як абаронцы.

Я пачаў пісаць у ваенныя газеты. Праз паўтары гады стаў рэ-
дактарам аддзелу газеты МУС. Калі скончыў службу, здаў нарэшце 
экзамены на журналістыку. Гэта быў ужо 1968 год. З-за недахопу 
грошай я не мог вучыцца на дзённым аддзяленні, таму вучыўся за-
вочна і працаваў карэспандэнтам ваеннай газеты. Гэта быў цудоўны 
час. У тым жа годзе я ўступіў у партыю. Ганарыўся, што бяру ўдзел у 
важнай справе. Потым пачаліся сумненні. Я бачыў, што партыя пад-
зелена на эліту, якая кіруе, і пешак, якія плацяць унёскі. Я падумаў, 
што гэта не так добра, як здавалася. Узгадаў лёс бацькі. Мяне 
цікавілі падзеі, якія адбываліся ў нашай краіне: мяне непакоіў лёс 
Салжаніцына і Андрэя Сахарава. А я ж быў членам Камуністычнай 
Партыі, і таму пэўным чынам прымаў удзел у палітыцы дзяржавы. 
Ментальнасць савецкіх людзей была даволі дзіўнай. Калі я бачыў 
несправядлівасць, я не спалучаў яе да канца з дзейнасцю партыі.

Я працаваў без перапынку. Хацеў стаць ваенным журналістам і таму 
мне параілі ваенную навучальную ўстанову. Я скончыў навучанне і зноў 
сутыкнуўся з дыскрымінацыяй. Ніхто не патлумачыў мне, чаму, але мне 
не хацелі даць званне афіцэра. Я камандаваў атрадам, але ваенная кон-
трразведка паставілася да мяне своеасабліва. У маіх салдатаў пыталі, 
як я ацэньваю падзеі ў Польшчы і Чэхаславакіі, як гляджу на вайну на 
Блізкім Усходзе. Факт, што я не атрымаў звання афіцэра, быў прэцэдэн-
там у Савецкім Саюзе.

Я ведаў, што мушу шукаць сабе новы занятак. У войску я правёў 
трынаццаць год і пачынаць усё наноў было няпроста. Я атрымаў працу 
ў маладзёжнай газеце “Знамя юности”. На шчасце, патрапіў у знаёмае 
мне асяроддзе, бо ў той час гэта была ліберальная газета. На яе рэдакта-
рах партыя паставіла крыжык. У вялікія газеты нас ужо ніхто не возьме, 
думалі мы, трэба радавацца таму, што ёсць. Наша газета была папуляр-
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най сярод моладзі. У мяне была свая калонка. Паштары мяне пракліналі, 
бо штодзень я атрымліваў ажно дзесяць мяхоў лістоў. Мне пісалі дарос-
лыя. Мае фельетоны чыталі дысідэнты. Вязні палітычнай эпохі Брэж-
нева мелі права падпіскі на адну газету, кожны выбіраў сабе іншую, а 
потым мяняліся. “Знамя юности” дазволена было выпісваць Кузняцову2, 
звязанаму з “самалётнай справай”, калі група габрэйскіх дысідэнтаў у 
Ленінградзе ў 1979 годзе спрабавала ўгнаць самалёт. Кузняцоў пісаў да 
мяне з турмы. Пісалі таксама і жыхары Беларусі. Быў вялізны поспех. Я 
не хачу хваліцца, але так насамрэч і было. Я каментаваў усё, і зноў стаў 
аб’ектам атакаў з боку партыі.

Быў 1983 год. Партыя баялася будучыні і ўвесь час праводзіла вы-
вучэнне грамадскай думкі. З яго вынікала, што кумірам даволі вялікай 
групы грамадства з’яўляецца не нейкі кніжны савецкі герой і не пар-
тыйныя лідэры, а якраз я. Супраць мяне ўжываліся ўсе савецкія мета-
ды. Спачатку нейкая дзяўчына “напісала” у партыю ліст, што ў Менску 
ёсць чалавек, які жыве амаральна і настроены па-антысавецку. Кам-
самол, пад юрысдыкцыяй якога знаходзілася газета, атрымаў заданне 
звольніць мяне з працы і выкінуць з партыі.

Хацелі, каб я апынуўся на краі жыцця. Я ўзгадаў гісторыю з атэстатам 
сталасці і дыскрымінацыяй у войску. Мяне выклікаў “на дыван” чалавек 
з ЦК, які адказваў за прэсу, Зяньковіч. Цяпер яго лічаць дэмакратам, 
але калі я апынуўся ў яго кабінеце, ён быў звычайным цынічным апа-
ратчыкам. Я сказаў, што магу пайсці са “Знамя юности”, толькі каб мне 
далі магчымасць працаваць у іншай, хоць малой газеце. Ён сказаў, што 
не можа гэтага зрабіць. Ехаць у ЗША ці Ізраіль? Сакратаром ЦК КПБ 
у той час быў Кісялёў. Калі мая справа трапіла да яго на стол, сказаў: 
“Пакіньце гэтага чалавека”. І я спакойна мог вярнуцца на працу.

Гэта былі гады, якія непасрэдна папярэднічалі “перастройцы”. 
Якая была атмасфера ў Менску ў той час?

Ужо нешта адчувалася ў паветры. Віктар Цой яшчэ не спяваў 
“Мы ждем перемен”, але гэта былі ўжо хвіліны чакання. Толькі што 

2  Эдуард Кузняцоў (нар. у 1939) – савецкі дысідэнт габрэйскага паходжання. У 1961 
годзе асуджаныда 7 год лагераў за антысавецкую дзейнасць. У 1970 г. арыштаваны 
пры спробе ўгнаць у Ізраіль самалёт і прысуджаны да смерці (Прыгавор заменены на 
15 гадоў лагераў). Абменены ў 1979 г. на савецкіх шпіёнаў, выехаў у Ізраіль, потым у 
Еўропу. Працаваў на радыё Free Europe/ Radio Liberty. Жыве ў Ізраілі. Аўтар кніг пра 
сваё лагернае жыццё.
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сумнага чакання. Карабель савецкай моцы ішоў на дно. Сістэмы мы 
наеліся па горла. Сітуацыя была безнадзейная. Адзіным подыхам 
свабоды быў польскі часопіс “Шпількі” з фотаздымкамі прыгожых 
жанчын. Тыя прымітыўныя польскія газеты былі тады нашай марай. 
Мне было 37 гадоў і я ведаў, што ў вялікую партыйную газету я ўжо 
не траплю. А мне хацелася працаваць у вялікай газеце. Я марыў пра 
“Советскую Белоруссию”. Намеснікам галоўнага рэдактара быў тады 
Іосіф Сярэдзіч. Такі тып селяніна. Ён хацеў мяне ўзяць, бо ў мяне ўжо 
было вядомае прозвішча. Я быў зоркай журналістыкі, найлепшым 
журналістам - павінен гэта прызнаць. Я з’яўляўся на вуліцы - і раптам 
каля мяне збіраўся тысячны натоўп. У той час не было зорак року, а я 
сябе адчуваў такім.

Сярэдзіч пайшоў да галоўнага рэдактара маёй газеты Аляксандра 
Зініна. Прасіў, каб мяне аддалі. Зінін яму сказаў: “Ведаеш, Якубовіч, 
можа, і вялікі журналіст, але ў вашу газету ён трапіць толькі праз мой 
труп”. Калі Зінін пайшоў на пенсію, прасіў у мяне прабачэння за гэты 
выпадак. Праз нейкі час я ўсё ж трапіў да Сярэдзіча, але ўжо ў “На-
родную газету”, якая адыграла вялізную ролю ў вызваленні людзей ад 
страху і савецкай цемры. Ад камунізму.

Якім чынам улада кантралявала тады публікацыі?

Не было ціску пра што пісаць. Проста былі тэмы, якіх нельга было 
кранаць. Усе гэта ведалі. Панавала самацэнзура. Памятаю, як над Мен-
скам з’явілася нейкая дзіўная з’ява. Гэта быў спадарожнік, ён ляцеў дзесьці 
каля 100 км над зямлёй, набліжаўся і яго бачылі многія людзі. Я напісаў 
пра гэта ў “Знамя юности” як пра НЛА. І раптам знялі гэты матэрыял, бо 
тут размова была не пра НЛА, а пра спадарожнік. Я атрымаў папярэджан-
не. У 1987 годзе я пісаў пра прастытутак, а Менск меў рэпутацыю горада 
без прастытутак. Партыя казала, што не трэба гэтага друкаваць, міліцыя 
таксама: нібы прастытуткі - гэта агентура, якая спіць з замежнікамі. КДБ 
заблакаваў тэкст. Праз год я ўгаварыў рэдактара, каб зноў пра іх напісаць 
- і гэта была сенсацыя. У Сочы, дзе гэтыя дзяўчыны былі на адпачынку, 
газету, якая каштавала 2 капейкі, прадавалі за 120 рублёў. Гэта быў ме-
сячны заробак. Праз некалькі дзён да мяне патэлефанаваў генерал КДБ і 
запытаў, адкуль у мяне такія факты. Я адказаў, што факты знаходзяцца ў 
гасцініцы “Юбілейная”. Потым я хацеў напісаць пра наркаманаў, але мяне 
папрасілі не рабіць з Менска сталіцы прастытуцыі і наркаманіі. Сказалі, 
што КДБ мяне заб’е і закапае.
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Як Вы ацэньвалі вызваленчыя і нацыянальныя рухі, якія 
ўзнікалі ў другой палове 80-х гадоў?

Я быў журналістам ліберальных газет, мне не падабалася ўсё, што 
было звязана з камунізмам, але мне не падабаўся і нацыяналізм. У той 
час узнік часопіс “Родник”3, з якім я супрацоўнічаў. Галоўны рэдактар гэ-
тага часопіса, Уладзімір Някляеў, якраз і ўвёў мяне ў групу беларускіх 
нацыяналістаў. Сутыкненне з беларускім нацыяналізмам было для мяне 
новым і ўзрушальным вопытам. Я не дапускаў, што такое ўвогуле існуе. 
Якраз тады я пазнаёміўся з Зянонам Пазьняком і пачуў ад яго, што ў мяне 
расійская ментальнасць, што я не іх чалавек. Маім кумірам быў Андрэй 
Сахараў і людзі яго кола. Мяне фармавалі іх погляды і яны ніякім чынам 
не маглі пагадзіцца з поглядамі беларускіх нацыяналістаў.

А што Вы рабілі ў кастрычніку 1988 года падчас дэманстрацыі 
ў Курапатах? Ці бралі ў іх удзел - як журналіст, грамадзянін 
Беларусі?

Дзякуючы службе ва ўнутраных войсках, я многа ведаў пра вайну 
і пра тое, чым займаліся супрацоўнікі НКУС. Пра Курапаты я таксама 
ведаў. Калі я працаваў у часопісе “Родник”, у рэдакцыю прыйшоў адзін 
чалавек і сказаў, што пад Менскам раскапалі магілы і там ляжаць ах-
вяры НКУС, на наступны дзень ён расказаў пра гэта Пазьняку. У той 
самы час, што і ён, я напісаў артыкул на гэту тэму, але Пазьняк напісаў 
у “Літаратура і мастацтва” і гэта выйшла на наступны дзень, а мой 
артыкул выйшаў праз месяц. Гэта гістарычны факт. Калі б не розны 
тэрмін выхаду газет, адкрывальнікам Курапатаў быў бы я. Але славу 
- заслужаную - мае Пазьняк. Я шмат пісаў на гэтую тэму, у мяне душа 
балела. У “Народнай газеце” я быў адзіным журналістам, які сур’ёзна 
гэтым займаўся. Партыя хацела заглушыць тэму, але дзякуючы адвазе 
Сярэдзіча і маёй працы, гэтыя матэрыялы з’яўляліся.

3  “Родник” – папулярны штомесячнік, які выходзіў у 1980-90 гадах на дзвюх мовах: як 
рускамоўны “Родник” і беларускамоўная “Крыніца”.
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У 1991 годзе Вы атрымалі ўзнагароду “Залатое пяро” за 
абарону дэмакратыі...

У мяне была свая калонка ў “Народнай газеце”. Гэта была пар-
ламенцкая газета, але антыкамуністычная. Раніцай 19 жніўня мне 
патэлефанаваў прыяцель, памочнік Станіслава Шушкевіча, з паве-
дамленнем, што ў Маскве пераварот. Я пайшоў у рэдакцыю “Родни-
ка”, дзе былі Някляеў і Еўтушэнка. Мы думалі, што рабіць. Выйшлі на 
вуліцу і сустрэлі паэта Сяргея Грахоўскага4, ахвяру сталінскіх рэпрэсій, 
які сказаў, каб мы рыхтаваліся да лагераў на Алтаі, бо гэта даволі до-
брыя лагеры. Я пабег у “Народную газету”. Сярэдзіч быў на адпачынку 
ў Рызе, да яго не датэлефанавацца. Я сеў і напісаў артыкул “Танкі не 
ведаюць праўды”. Напісаў, што пераварот незаконны і не трэба баяц-
ца. А ў Беларусі ўсе перапалохаліся і ўжо на другі дзень газеты хвалілі 
путчыстаў. Намеснікам галоўнага рэдактара “Народнай газеты” быў 
тады Аляксандр Класкоўскі5, які не хацеў, каб гэты матэрыял пайшоў. Але 
пасля прыгодаў у войску і праблемаў з партыяй я ўжо ведаў, што рабіць: 
сказаў, што ў мяне ў кішэні граната і калі тэкст не надрукуюць, я ўзарву 
рэдакцыю. І матэрыял надрукавалі. Быў на першай паласе. Аграмадны. 
Яго ўздзеянне было велізарным. Калі я ўвайшоў у будынак парламента, 
Валянцін Голубеў6 і Лявон Баршчэўскі былі з торбамі і бялізнай на выпа-
дак інтэрнавання. А да мяне падыйшоў прадстаўнік фракцыі камуністаў і 
казаў: “Ну што, дэмакраты, будзем вас заўтра вешаць”.

На наступны дзень я напісаў яшчэ адзін матэрыял. У Беларусі 
ўвогуле ніхто не ведаў, што рабіць. Шушкевіч спіўся і паехаў на 
лецішча, Вячаслаў Кебіч  схаваўся, а ўсе гэтыя пазьнякі сядзелі як 
мышы пад венікам. Калі б з Масквы прыйшоў загад “арыштаваць”, то 
войска і КДБ яго б выканалі. Генерал Казлоўскі7, потым вялікі дэма-
крат, зашыфроўваў загады, якое радыё заглушыць, каго забраць. На 

4  Сяргей Грахоўскі – беларускі паэт, вязень сталінскіх лагероў, асуджаны  за 
“няправільнае” апісанне вайны, грамадскага жыцця і палітычных з’яваў.

5  Аляксандр Класкоўскі – беларускі журналіст. Быў галоўным рэдактарам у газеце 
“Знамя юности” і часопісе “Парус”; цяпер галоўны рэдактар недзяржаўнай інтэрнэт-
газеты “Белорусские новости”. Вядзе блог “Кропкі над “і” на www.nn.by.

6  Валянцін Голубеў – гісторык, настаўнік гісторыі і грамадскіх навук, дэпутат 
Вярхоўнага Савета Беларусі (1990-1995), браў удзел у галадоўцы дэпутатаў, 
арганізаванай у маі 1995 г. на знак пратэста супраць рэферэндума аб змене 
нацыянальнай сімволікі. Сябра Беларускага Народнага Фронта.

7  Павал Казлоўскі – беларускі палітык, у 1992-1994 гадах – міністр абароны 
Рэспублікі Беларусь. Пасля прыходу да ўлады Аляксандра Лукашэнкі апынуўся ў 
апазіцыі.
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трэці дзень у Менск прарваўся Сярэдзіч. Я напісаў трэці тэкст, але тэ-
лебачанне паказала ўжо вядомую канферэнцыю, падчас якой у Янаева 
трэсліся рукі. І Менск трошкі асмялеў. Затое перапалохаліся камуністы. 
Пачалася акупацыя будынку ЦК. Шушкевіч у гэты час сядзеў п’яны 
на дачы. Я пайшоў да яго памочніка Вані і папрасіў: “Прывязі яго, ня-
важна ў якім стане”. Шушкевіч быў канкрэтна спалоханы. Яго баць-
ка сядзеў у лагерах, і зразумела, што ён баяўся, маючы такі сямейны 
досвед. Не хацеў ехаць. Але Ваня спаслаўся на мяне і калі Шушкевіч 
пачуў прозвішча “Якубовіч”, то яго нібы вадой ледзяной абдалі. Сеў у 
машыну і прыехаў.

У гэты час сітуацыя ў Маскве ўжо практычна была выраша-
на і калі Шушкевіч увайшоў у залу Вярхоўнага Савета, яго віталі 
авацыямі і папрасілі, каб стаў старшынём парламента. Ён не 
прабачыў мне, што гэта я выратаваў яго з таго становішча. Я яшчэ 
некалькі дзён хадзіў да яго і вызначаў, што трэба рабіць у дзяржаве, 
а ён ненавідзеў мяне незвычайна.

Я стараўся зразумець вытокі беларускага канфармізму. Аналізаваў 
лёсы Шушкевіча і Машэрава. Гэта людзі, якія жылі падвойным жыц-
цём. Машэраў быў у нямецкім палоне і немцы яго выпусцілі. Не 
супрацоўнічаў з імі, змагаўся ў партызанскай вайне, але факт палону 
хаваў. Падобнае ў той час лічылася здрадай радзіме. Аднак службы пра 
гэта ведалі і Машэраў быў іх закладнікам. Таму так аддана служыў са-
вецкай уладзе. Ведаў, што калі падымуць паперы, то яго не стане.

Яшчэ больш дзіўная гісторыя Шушкевіча. У 1937 годзе яго бацьку 
арыштавалі. Калі ў Менск прыйшлі немцы, яго маці супрацоўнічала з 
імі. Не хавала гэтага. Затым яе арыштавалі на кароткі тэрмін. Такім 
чынам Шушкевіч быў выхаваны ў вялікай нянавісці да ўсяго савецка-
га. Павінен быў казаць, што не мае бацькі. У 1947 годзе яго бацьку 
выпусцілі, а потым ізноў выслалі ў лагеры. Сям’я з ім не паехала.

Стась быў плэйбоем у Менску: выдатна вучыўся, ездзіў на мата-
цыкле, гуляў у футбол, але з другога боку быў сынам ворага народа. 
У Менску быў патаемны аддзел, створаны яшчэ Берыяй, які займаўся 
атамнай фізікай. Не лёгка было туды трапіць. Як Стась, які меў бацьку 
ў лагерах, туды трапіў? Што ён павінен быў зрабіць для КДБ?

Ёсць яшчэ адна цікавая рэч: у Менск з ЗША прыехаў Лі Харві 
Освальд. Не ведаю, навошта яго сюды прыслалі, але ўвесь час яго 
вучылі страляць. І настаўнікам рускай мовы ў яго быў Шушкевіч. 
Паверце мне, КДБ нічога не рабіла без сэнсу. Пра тое, каб яго 
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вучыў Шушкевіч, было вырашана ў Маскве, на Лубянцы. Станіслаў 
Станіслававіч многа ведае, але не скажа. Як гэта магло здарыцца? Ён 
ніколі гэтага не раскажа, затое будзе распавядаць пра свае лекцыі ў 
Ягелонскім універсітэце.

Вы раней казалі, што ліберальныя погляды не ўдасца 
прымірыць з поглядамі беларускай апазіцыі. Чаму?       
(Павал Ізотавіч ідзе да пісьмовага стала і вяртаецца з папкай)

Зараз я вам нешта прачытаю: “Летам 1964 года разам з дацэнтам 
філалогіі, лінгвістам Паўлам Шубам я паехаў з дэлегацыяй у Беласток. 
Выкладаў беларускую літаратуру на курсах для настаўнікаў. (…) Сеў, 
глядзеў на парэшткі і спусташэнне і маўчаў. Ні пра што не пытаў мала-
дога чалавека, усё і так было зразумела. І мне было так сумна і дрэнна, 
як было неаднойчы на руінах нашых нацыянальных святынь, знішчаных 
часам і ворагамі Беларусі. Тут адчуваецца сіла, як на магілах нашых 
продкаў. Думаў пра тое, як у снежні 1944 года параноік Джугашвілі 
аддаў палякам наш Беласток, а ў кастрычніку 1940 года наш віленскі 
край літоўцам. А захад смаленскай і бранскай зямель? Гэтыя цяжкія 
думкі мяне ўжо не пакідалі”.

А вось верш. Яго аўтара называюць народным паэтам. А калі ён 
народны, то ці не значыць гэта, што другія антынародныя?

На абрыс Радзімы глянуў зноў – 

І ўцямрэла неба грамавое!

Людзі! Колькі ёсьць праклённых слоў

У сьвятой і вечнай нашай мове – 

Я прашу вас: па апошні ўздых,

Аж пакуль не прыме дол сьмяротны, - 

Праклінайце! Праклінайце тых,

Хто абрэзаў колісь край наш родны!

Чалавека, які напісаў, што яму баліць тое, што Беласток аддалі 
палякам і ніколі не пагодзіцца з яго стратай, завуць Ніл Гілевіч. Я не 
шукаў гэтыя цытаты спецыяльна для вас, гэта апошні нумар часопіса8. 

8  Гэта вольная  цытата з успамінаў Ніла Гілевіча, апублікаваных у часопісе “Дзеяслоў” 
№23. Электронная версія на: http://www.dziejaslou.by/inter/dzeja/dzeja.nsf/
htmlpage/hil23
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Я не магу падтрымліваць людзей, якія хочуць забраць у Польшчы 
Беласток. Гэта неасталіністы, і нават калі маладыя і толькі вучацца 
на стыпендыі Каліноўскага, то лічу, што яны вінаватыя. Вы прымае-
це іх на навучанне, а гэта людзі, выкінутыя ў Беларусі з тэхнікумаў, бо 
ўмеюць толькі крычаць на плошчах. Навошта Польшча гэта робіць? 
Выхоўвае людзей, якія прыедуць у Менск і будуць патрабаваць ад вас 
Беласток пад бел-чырвона-белым сцягам. У мяне да Польшчы няпро-
стае стаўленне, але я паважаю польскіх вайскоўцаў, якія змагаліся на 
франтах Другой сусветнай вайны. Вы не супрацоўнічалі з Гітлерам, а 
нашы супрацоўнічалі. Па радыё “Свабода” гавораць пра іх як пра тых, 
хто “набліжаў дэмакратыю”.

Якія адносіны можа мець грамадзянін Польшчы да людзей, якія 
хацелі б вярнуць Беларусі Беласток? Я ніколі нічога падобнага не чуў 
ад Аляксандра Рыгоравіча і не пачую. Вы ведаеце нашага кіраўніка. 
Напэўна, ён хацеў бы, каб краіна, якой ён кіруе, была павялічана 
на Смаленск, крышку Украіны, на землі ад Беластока да Аўгустова і 
Вільнюс. Ён адчуў бы сябе ад гэтага яшчэ больш упэўнена, але вы ніколі 
ад гэтага “тырана” не пачуеце такіх слоў. Бо ён згаджаецца з вынікам 
ІІ сусветнай вайны і ведае, што кожная змена на мапах - гэта чарговыя 
забойствы і кроў. Ці вы мяне чуеце? У Беларусі ёсць людзі, якія маюць 
апетыты на ўсю беластоцкую зямлю! Канешне, ім трэба паспачуваць, 
бо людзі могуць быць дзіўнымі, некаторыя займаюцца некрафіліяй, але 
ці трэба іх падтрымліваць? Вы іх падтрымліваеце.

Мы журналісты і стараемся быць аб’ектыўнымі.

Ну, вы, можа, і не, але Польшча афіцыйна разам са спадаром 
Качыньскім - так. Даюць ім грошы. Ізраіль сам для сябе выхоўвае забойцаў 
і вы гэтак робіце. Як можна змагацца з Лукашэнкам і падтрымліваць 
людзей, якія, калі будуць ва ўладзе, захочуць забраць Беласток?

Гэта адказ на пытанне, чаму я не падтрымліваю нацыяналістаў. У 
нейкай ступені я з імі змагаюся, бо гэта неасталіністы. Вельмі злуюцца 
на такое акрэсленне і будуць казаць, што я прадаўся Лукашэнку. Але я 
ведаю, што гэта экстрэмісты. У іх нізкая асабістая культура, затое яны 
баявыя. Захад іх падтрымлівае, не разумеючы, якую небяспеку яны ня-
суць. Я кажу гэта літоўцам, латышам, палякам.

Часта да мяне прыходзяць журналісты і пытаюць: напісаць так ці 
інакш. Адказваю, каб пісалі так, як ім выгадна, абы толькі памяталі, 



79

што пра Гітлера не атрымаецца напісаць аб’ектыўна. Можна толькі 
напісаць, што гэта вырадак. А паэтка Наталля Арсеннева? Многія 
прызнаюць, што гэта талент. Можна пра яе пісаць. Толькі не трэба ха-
ваць, што падчас вайны была агентам НКУС пад псеўданімам “Казбіч”. 
Трэба пісаць, што ў 1942 годзе пачала працу ў “Менскай газеце” - най-
больш калабаранцкай газеце для паліцаяў, а яе муж быў у СС9. Быў 
таксама афіцэрам польскай арміі, якога завербаваў НКУС, пісаў ме-
марандум пра польскіх афіцэраў, на падставе якога яны трапілі ў Ка-
тынь. Калі прыйшлі немцы, камандаваў беларускім СС. Усё гэта трэба 
напісаць і тады ўзнікне партрэт чалавека.

У нас так любяць цяпер Васіля Быкава. Гэта быў цудоўны чалавек і 
пісьменнік. Але пры ўсім пры тым, ужо сабралася вялікая грамада люд-
зей, якія сцвярджаюць, што перад смерцю Быкаў іх памазаў, сказаў: 
“Застаешся замест мяне”. Хочуць яго сабе забраць ва ўласнасць.

Дзеці будуць вучыць пра яго, што ён нібыта змагаўся за ідэалы бела-
рускага народа, а Быкаў быў складаным чалавекам. Змагаўся на фрон-
це і быў адважным, добрым салдатам. Працаваў у газеце. Быў савецкім 
чалавекам. Калі яму сказалі напляваць на Салжаніцына, ён так і зрабіў. 
Маўчаў чвэрць стагоддзя, а потым сказаў, што нічога такога не падпісваў, 
што подпіс быў сфальсіфікаваны. Толькі чаму ў такім выпадку ўсе гэтыя 
гады маўчаў? Ахвотна супрацоўнічаў з партыяй. Прыняў узнагароду Ге-
роя Сацыялістычнай працы, ордэн Леніна. З падачы камуністаў увайшоў 
у Вярхоўны савет і сядзеў у гэтым савеце. Усе ўзнагароды атрымліваў ад 
камуністаў, якія не павінны былі ніякім чынам быць для яго аўтарытэтам, 
але ўсе гэтыя ўзнагароды прыносілі яму нейкія выгоды. То ў Азербайд-
жан паехаў, то атрымаў кватэру, купіў дачу, аўто…

Ці можна яго за гэта асуджаць? Не, але ці можна лічыць, што гэ-
тага ўсяго не было, ці можна сцвярджаць, што займаўся толькі бараць-
бой з камунізмам? Калі хто так кажа, дэманструе сталінскае мысленне, 
пераносіць у ХХІ стагоддзе эпоху Брэжнева. А такія меркаванні выказва-
юць пра Быкава людзі, што лічацца носьбітамі новай, сучаснай маралі.

Адзін з найважнейшых апазіцыйных паэтаў, пра якога таксама так 
гавораць, быў у савецкія часы кіраўніком аддзелу літаратуры ЦК10, 

9  Францішак Кушэль – беларускі вайсковы і палітычны дзеяч, публіцыст. Муж паэткі 
Наталлі Арсенневай. У 1942-1944 гадах – інспектар беларускіх частак дапаможнай 
паліцыі (так зв. Schutzmannschaften), а з 1944 г. – паліцэйска-вайсковых частак так 
зв. Беларускага корпуса абароны (БКА) ці ўзброеных сіл, падначаленых Беларускай 
Цэнтральнай Радзе.

10  Хутчэй за ўсё размова ідзе пра Сяргея Законнікава – былога галоўнага рэдактара 
літаратурнага штомесячніка “Полымя”. Сябра Беларускага ПЭН-цэнтра з 1989 года.
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Павел 
Якубовіч

гэта значыць, рабіў тое, што і партыя - забіваў апазіцыйную думку. 
Потым стаў рэдактарам аднаго з “тоўстых часопісаў” і публікаваў тое, 
што трэба было. Цяпер ён адзін з галоўных дзеячаў апазіцыі. Нядаўна 
з’явілася інфармацыя, што ён падпалкоўнік КДБ. Абараняўся ў “На-
роднай волі”, казаў, што гэта падман, бо не служыў у КДБ, а ў войску 
быў скіраваны ў спецыяльны аддзел. А што, спецыяльны аддзел - гэта 
не КДБ? Вось такі цынізм.

Калі ў нас настаў пералом, я расчараваўся ў заходніх палітыках. Калі 
размаўляю з палякамі, а часта мне здараецца прымаць журналістаў, 
дыпламатаў, я здзіўляюся іх ментальнасці, якая не змянілася з часоў 
Аўгуста Панятоўскага. Гэта ментальнасць не раз прыводзіла Польшчу 
да праблемаў, а вы ўсё яе трымаецеся.

Хачу, каб вы зразумелі, чаму працую не ў “Народнай волі”, а 
з’яўляюся рэдактарам газеты “Беларусь Сегодня”. Логіка казала б, 
што я павінен працаваць у апазіцыйных СМІ альбо прызнаць, што 
здрадзіў дэмакратыі. Аднак я не лічу, што гэта так. Кажа вам гэта стары 
журналісцкі воўк, які многае ў свеце ўжо бачыў. Не ўмею падтрымліваць 
гэтых людзей, лічу, што апазіцыя - гэта неасталіністы.

“Лукашысты” - гэта слова трактуецца як знявага, але Лукашэн-
ка вось ужо дванаццаць год ратуе Беларусь. І ўвойдзе ў гісторыю як 
збаўца Беларусі.



Партызан-антыгерой

Беларус жыве 
тады, калі ні ў чым не 
ўдзельнічае, калі нікому 
не кідаецца ў вочы, калі 
яго, уласна кажучы, 
няма. Неаднаразова 
здараецца, што хтосьці 
з іншай еўрапейскай 
краіны глядзіць на нас і 
здзіўляецца: “Божа, яны 
ёсць, але нібыта іх і няма. 
Што гэта за народ?”.

Размова з 

Алесем Анціпенкам
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Алесь 
Анціпенка

Савецкая і беларуская прапаганда, а таксама культура, як 
афіцыйная, так і альтэрнатыўная, вельмі шмат звяртаецца 
да партызанскай вайны. Пра партызанаў вучаць у школах, 
пра партызанку спяваюць рок-гурты. Адзін з раёнаў Менска 
называецца Партызанскі, “пАРТызан” – назва артыстычнага 
руху, нават адна з апазіцыйных інтэрнэт-старонак называецца 
“Беларускі партызан” – прыклады можна працягваць. Адкуль 
такая трываласць партызанскага міфа праз 60 год пасля 
вайны?

Тлумачэнне простае. Створаны пасля ІІ сусветнай вайны міф 
партызана – адзін з самых моцных савецкіх міфаў, што ўкараніліся ў 
Беларусі, пра якую казалі як пра “рэспубліку партызанаў”. Згодна з 
гэтым міфам, беларусы падчас вайны адзначыліся вялікім гераізмам, 
нават іншыя савецкія народы не былі такімі гераічнымі як мы.

Міф гэты быў патрэбны Маскве, каб неяк звязаць беларусаў з 
іх савецкай “радзімай”, паколькі перад ІІ сусветнай вайной Беларусь 
ні ў якай ступені не была часткай Расіі, ні ў гістарычным, ні ў мен-
тальным сэнсе, не кажучы ўжо пра тэрыторыі, якія належалі ІІ Рэчы 
Паспалітай.

Міф пра партызанаў накладаўся на ідэалогію імперыялістычнай 
палітыкі Расіі, што праводзілася яшчэ перад Саветамі і паводле 
якой землі, далучаныя да Расіі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай, 
былі тэрыторыямі спрадвечна расійскімі. Ёсць многа сведчанняў, у 
літаратуры таксама, што рускія, якія пасля падзелаў трапілі на землі 
заходняй Беларусі, былі здзіўлены адметнасцю гэтага краю, іншымі 
традыцыямі, культурай і ментальнасцю. Гэта быў шок для іх, аднак 
адзінае, што яны сказалі мясцоваму насельніцтву, каб тыя забылі пра 
свае карані, калі хочуць спакойна жыць. Міф пра савецкага беларуса-
партызана з’яўляецца для мяне вяршыняй вельмі доўгага працэсу 
далучэння Беларусі да імперыі. Расіяне хацелі, каб мы былі такімі ж, 
як яны. У савецкай гістарыяграфіі ІІ сусветная вайна была Вялікай 
Айчыннай вайной, і таму беларускія партызаны, змагаючыся ў ёй, 
змагаліся за дзяржаву, якой кіравалі расіяне з Масквы і якая гэтым са-
мым аўтаматычна стала радзімай беларусаў.

Таму і для Лукашэнкі ўспамін гераічнай барацьбы мае вялікае зна-
чэнне і партызаны міфалагізуюцца. Яны ўспрымаюцца як заснавальнікі 
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народа, новай нацыі, бацькам якой з’яўляецца Лукашэнка. Для апазіцыі 
гэты гераічны момант трапляе зусім на іншыя часы, калі аб’яднаныя 
войскі, разам з польскімі войскамі, перамаглі рускіх у бітве пад Воршай 
у XVI стагоддзі. 

Аднак наяўнасці партызанаў у Беларусі нельга запярэчыць.

Праблема была ў тым, што пасля ІІ сусветнай вайны адносіны да 
савецкіх партызанаў былі вельмі негатыўнымі. Яны не асацыяваліся з 
пазітыўнай сілай, якая прыйшла бараніць людзей, што жылі пад нямец-
кай акупацыяй, ці іх з-пад гэтай акупацыі вызваліць. Бо партызаны – 
гэта былі НКУС і савецкі СМЕРШ – афіцэры савецкай контрразведкі. 
Іх закідвалі сюды, каб яны ўзброенымі акцыямі правакавалі немцаў да 
агрэсіі супраць цывільнага насельніцтва, а гэта агрэсія павінна была 
правакаваць мясцовых да супраціву. Тут ішло накручванне спіралі 
гвалту. Па-другое, на землях сённяшняй Беларусі былі таксама і іншыя 
партызаны. Частка беларусаў змагалася ў Арміі Краёвай, існавала і 
чыста беларуская партызанка. Пасляваенная прапаганда павінна была 
неяк з гэтым справіцца. І трэба прызнаць, што яна дасягнула вялікіх 
поспехаў у гэтай справе, бо частка беларусаў якраз праз міф пра пар-
тызана прызнала Вялікую Айчынную вайну сваёй, з усімі звязанымі з 
гэтым вынікамі.

Бо гэта адначасова дазваляла адчуць сябе часткай імперыі, 
якая перамагла фашызм, кіравала паловай свету, пасылала 
людзей у космас і мела атамную зброю?

У палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя мы пазнаёміліся з 
даследваннямі посткаланіялізму і нам стала зразумела, што Беларусь 
была тыповай калоніяй, але частка беларусаў у СССР зусім не адчу-
вала сябе жыхарамі калоніі. Яны адчувалі сябе абаронцамі і творцамі 
вялікай савецкай імперыі. Яны былі савецкімі людзьмі і лічылі, што 
абавязаны СССР прафесійнай кар’ерай і ўзроўнем жыцця. Аднак для 
мяне Вялікая Айчынная вайна не была вайной за маю радзіму.
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Партызанскі міф апісвае не толькі тых, хто сядзеў у лясах, 
але і грамадства, якое нібыта падтрымлівала партызанскія 
атрады, перадаючы ім ежу і іншыя рэчы. Аднак вядома, 
што з гэтай дапамогай было па-рознаму. Адкуль такое 
разыходжанне у стаўленні да партызанаў?

Адкажу так: на пачатку ХХ стагоддзя Янка Купала напісаў п’есу 
“Тутэйшыя”. Дзеянне адбываецца пад канец І сусветнай вайны, калі 
Менск пераходзіў з рук у рукі: то рускім, то немцам. Тут была абвеш-
чана Беларуская Народная Рэспубліка, потым за Беларусь біліся 
палякі і бальшавікі. Адзін з герояў п’есы сядзіць у сховішчы і спра-
буе разабрацца з сітуацыяй. У яго ёсць некалькі сцягоў: нямецкі, 
бальшавіцкі, польскі і бел-чырвона-белы. І ўвесь яго клопат у тым, 
каб у адпаведны момант вывесіць адпаведны сцяг, бо калі інакш, то, 
вядома, будуць праблемы. 

Купала апісаў рэальную сітуацыю, з якой беларусы змагаліся 
амаль усё ХХ стагоддзе. Падчас ІІ сусветнай вайны вайсковыя 
злучэнні, якія дзейнічалі на гэтых тэрыторыях, мелі супрацьлеглыя 
мэты, а беларусы ў гэтай сітуацыі спрабавалі неяк знайсці сябе. Таму 
ІІ сусветная вайна з’яўляецца для беларусаў і палякаў барацьбой за 
розныя ідэалы. Заданнем польскай партызанкі было ўстанаўленне кан-
тролю над беларускімі землямі, бо пасля заканчэння вайны Усходнія 
Крэсы вярнуліся ў межы Польшчы. Аднак беларусы паставілі сабе 
другія мэты. Іх марай было вызваленне ад палякаў. Пасля 1939 года 
Беларусь разам з маршам Чырвонай Арміі павялічыла сваю тэрыто-
рыю, што праўда, не да этнічных межаў, але вялікая частка белару-
скай папуляцыі была ўключана ў дзяржаву, якая ўзнікла. Таму частка 
беларусаў, ужываючы метафару Купалы, вывесіла чырвоны сцяг.

А іншыя, я маю на ўвазе інтэлектуальную эліту тых часоў – 
выбралі супрацоўніцтва з немцамі. Яны таксама падмануліся, марылі, 
што з дапамогай немцаў ім наноў удасца вярнуць да жыцця Белару-
скую Народную Рэспубліку. Гэта была б дзяржава без бальшавікоў 
і палякаў. Беларускія сяляне таксама мелі сваю ілюзію. Напрыклад, 
калі прыйшлі немцы, то аддалі сялянам зямлю. Ёсць многа сведчанняў, 
што беларусы, вызваленыя ад калгасаў, вельмі хутка прывялі ў 
росквіт гаспадарку. Першыя два гады вайны ў Беларусі не было го-
ладу. Народ думаў так: “Калі мы паднялі ўзровень нашай гаспадаркі, 
то навошта нам партызанка?”. Немцы далі людзям тое, што ім было 
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патрэбна. Беларусы хацелі жыць і працаваць на сваёй зямлі. Аднак 
просты беларускі селянін быў уцягнуты ў гэты канфлікт – якраз пры 
дапамозе савецкай партызанкі.

Як беларусы паставіліся да планаў Сталіна, што Беларусь 
павінна быць спаленай зямлёй?

Рэалізацыю гэтага плана ўзяла на сябе савецкая партызанка. 
Гэта не было заданнем саміх беларусаў. Тутэйшыя людзі не выконвалі 
такіх загадаў. Не палілі сваёй зямлі.

Каб стварыць міф, патрэбны нейкія падзеі, якія ляжалі б 
ля яго вытокаў, і нейкія героі. Як быў сканструяваны гэты 
савецкі міф пра партызанаў? На чым будавалася савецкая 
прапаганда?

У савецкім міфе было вельмі многа канкрэтных постацей. Мно-
га прозвішчаў. Ад бацькі Міная1 да Пятра Машэрава, які пазней стаў 
І сакратаром ЦК Камуністычнай Партыі Беларусі. Машэраў атрымаў 
Героя Савецкага Саюза якраз як партызан. Канкрэтных людзей 
вельмі многа. У пантэоне савецкіх партызанаў было таксама многа 
дзяцей, напрыклад, партызан-піянер Марат Казей. Аднак з-за пра-
паганды засталося нямнога сапраўдных падзеяў і рысаў гэтых людзей. 
Калі выключыць ідэалагічнае мысленне, я не змагу назваць ніводнага 
чалавека, які як партызан быў бы кімсьці асаблівым у беларускай на-
цыянальнай памяці.

А ці паходзіць з беларускай партызанкі, не з савецкай, які-
небудзь народны герой, партызан-беларус?

Не, хоць у народнай ментальнасці існуюць такія постаці. Кожны 
з нас вучыў у школе пра дзеда Талаша2. Ён жыў у 20-х гадах мінулага 
стагоддзя і стаў сімвалам беларускага партызана. Дзед Талаш – гэта 

1  Мінай Шмыроў (партызанскі псеўданім “бацька Мінай”) – арганізатар партызанскага 
руха на тэрыторыі Беларусі падчас Другой сусветнай вайны.

2  Дзед Талаш – партызан, увекавечаны Я.Коласам у аповесці “Дрыгва”.
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адна з ікон, асацыяцыя ў галовах беларусаў. Але ў нас няма свайго 
героя-партызана, свайго Сцяпана Бандэры3.

Пра што тады гавораць сучасныя творцы і інтэлектуалы, якія 
звяртаюцца да паняцця партызанкі? Не пра савецкі ж міф?

У першую чаргу была спроба дэканструяваць, знішчыць гэты міф. 
У 90-х гадах мінулага стагоддзя з’явілася першая незалежная парты-
занская проза, яе аўтарам быў мастак Цішын4. “Партызанскі дзённік” 
паслужыў ідэяй для выставы яго фотаздымкаў. Гэта былі першыя спро-
бы знішчыць міф. Пазней пра партызанаў пісаў Артур Клінаў5. Яго 
твор “Партызан і антыпартызан” разбураў савецкі міф пра беларусаў-
партызанаў. Калі гэту паэтыку выкарыстоўваюць рок-гурты, то такса-
ма, каб яе разідэалагізаваць.

З другога боку прапаганда Савецкага Саюза ўхапілася за гэты міф, 
бо былі падставы зрабіць з беларусаў якраз партызанаў. У ментальнасці 
беларуса можна знайсці рысы партызана. Яшчэ ў 70-х гадах ХХ стагод-
дзя Рыгор Барадулін пісаў: “Мы ў п’янку йшлі, як у партызаны”. Нядаўна 
выйшаў твор “Партызанскія рапсодыі”6. Гэта спроба паказаць абсалют-
на іншую партызанку. Я аўтар эсэ “Як беларусы не забываюць пра сваю 
партызанскую натуру”, якое пачынаецца словамі: “Няма ніводнага бе-
ларуса, які цяпер альбо ў мінулым не быў бы партызанам”.

3  Сцяпан Бандэра (1909-1959) – украінскі нацыянальны дзеяч, кіраўнік арганізацыі 
ўкраінскіх нацыяналістаў (АУН). У 1936 годзе асуджаны на смерць (заменена на 
пажыццёвае зняволенне) за ўдзел у замаху на міністра ўнутраных спраў тагачаснай 
Польшчы Браніслава Перацкага. У пачатку ІІ сусветнай вайны вызвалены 
немцамі, са сваім супрацоўнікам Раманам Шухэвычэм стварыў украінскі батальён 
“Nachtigall”, які 30 чэрвеня 1941 года на здзіўленне немцаў склікаў украінскі ўрад. 
Украінская дзяржава праіснавала 12 дзён. Кіраўнікі былі арыштаваны і змешчаны ў 
Sachsenhausen, а бандэраўцаў рэпрэсавалі і таму яны вымушаны былі канспіравацца. 
Пасля заканчэння вайны Бандэра быў кіраўніком украінскіх нацыяналістычных 
арганізацый на Захадзе. У 1959 г. забіты агентам КДБ у Мюнхене.

4  Ігар Цішын (нар. у 1958) – беларускі мастак. Займаецца эксперыментальным 
мастацтвам. У тэксце размова пра яго праект “Партызанскія галерэі”, у якім 
экспазіцыя – складзеная з карцін і фатаграфій – натуральна вырастала з асяроддзя. 
На думку Цішына, ідэальнае месца жыхарства беларуса – вясковая гаспадарка, 
пераробленая ў скансен партызанкі, дзе жыхары бываюць толькі час ад часу, што 
павінна зрабіць немагчымым распазнаванне тэрыторыі ворагамі яе захоп.

5  Артур Клінаў (нар. у 1965) – fрхітэктар, мастак. Аўтар шматкіхіх мастацкіх выставаў 
у Беларусі і па-за межамі, выдавец часопіса “pARTyzan”.

6  Партызанскія рапсодыі, “Тэксты”, Менск 2006.
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Вы маеце на ўвазе нацыянальную ментальнасць, а не 
пазіцыі з часоў вайны. Давайце вызначым, чым з’яўляецца 
партызанка ў сучасным, культурным значэнні гэтага слова.

Ёсць тры асноўныя спосабы адаптацыі кожнага жывога арганізма 
да новай сітуацыі. Першы з іх – гэта абарона: той, на каго напалі, зма-
гаецца, каб перамагчы праціўніка і выжыць самому. Другі – эскапізм: 
ахвяра ўцякае ад свайго ката. І ёсць яшчэ трэці спосаб – мімікрыя. 
Ахвяра прыпадабняецца да акаляючай яе рэчаіснасці і становіцца ня-
бачнай для таго, хто хоча на яе напасці. Беларусы апошнія 200 гадоў, 
каб выжыць, ужываюць якраз гэтую тэхніку. Беларускі партызан – ча-
лавек, якога не відаць, які зліўся з акружэннем. Змагаецца толькі тады, 
калі мае ўпэўненасць, што можа перамагчы. Наша партызанка – гэта 
спалучэнне трох фундаментальных спосабаў адаптацыі, сярод якіх ад-
нак пануе прынцып мімікрыі.

Калі ў мінулых стагоддзях розныя акупанты, напрыклад, рускія ці 
немцы, прыходзілі на нашыя землі і пыталі беларускага селяніна: “Хто 
ты?”, то ён не адказваў, што ён беларус ці паляк. Казаў: “Я тутэйшы”, 
“Я свой”. Селянін гэты ў прынцыпе насамрэч не ведаў, хто ён. Ведаў, 
што ён з’яўляецца часткай акаляючай яго рэчаіснасці. Ён належаў да 
яе, як дрэва, што расло каля яго дома, як камень пры дарозе. Беларускія 
сяляне ні з кім сябе не ідэнтыфікавалі. У ідэалагічным, сацыяльным ці 
нацыянальным сэнсе яны сядзелі ў схованцы. Такая пазіцыя была спо-
сабам выжыць.

Але што агульнага тут з партызанкай?

Бо партызан таксама сядзіць у схованцы. Дзе можна ўбачыць 
партызана? Нідзе, бо ён не паказваецца. Захаванне беларусаў мож-
на лёгка патлумачыць, звярнуўшыся да гісторыі. Пасля трох падзелаў 
Рэчы Паспалітай і паражэння паўстанняў, пачынаючы ад Касцюшкі, 
праз лістападавае і заканчваючы студзеньскім, ці для нас паўстаннем 
Каліноўскага, хавацца было адзінай рацыянальнай рэакцыяй людзей 
на страх. Яны ведалі, што за супраціў трэба будзе плаціць: высылкай 
у Сібір, канфіскацыяй маёмасці ці нават смерцю. Уцёкі былі абарон-
най рэакцыяй. Захоўваючы сацыяльную мімікрыю, беларусам удалося 
выжыць. Зразумейце, калі сістэматычна забіваюць да 30 працэнтаў 
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насельніцтва – што пачалося ў XVII стагоддзі, калі войскі Аляксея І 
Міхайлавіча7 у 1654 годзе абвесцілі вайну Рэчы Паспалітай, дайшлі да 
цэнтральных земляў сучаснай Беларусі і перабілі палову беларускай 
папуляцыі – то ў грамадстве нараджаецца генетычны страх. Пас-
ля той вайны наступіў падзел сярод нашага вышэйшага класу. Пало-
ва пачала прымаць польскую культуру, палова – расійскую, каб не 
адрознівацца.

Каб зразумець механізм нашых паводзін, трэба таксама памя-
таць, што беларусы, не так як іх суседзі, не толькі палякі, але і бал-
ты, і ўкраінцы – знаходзіліся ў сітуацыях, якія часта дыяметральна 
змяняліся і зусім не па іх волі. Наша краіна пераходзіла з рук у рукі, 
прыходзілі чарговыя агрэсары і ніхто не пытаў у беларусаў іх мерка-
ванне. І таму мы пераўтварыліся ў народ назіральнікаў і філосафаў. 
Беларус - чалавек тутэйшы, партызан, думае: “Бачу над сабой неба і 
зоркі, а пад нагамі мая зямля”, а ў нашых народных песнях спяваецца, 
што беларус не памрэ, пакуль на небе свецяць зоркі. Беларус ведае, 
што зоркі сімвал вечнасці, а ён непасрэдна з імі злучаны. Бачыць гэтыя 
вечныя зоркі, і зямлю, якая таксама вечная, і сваю хату. А ў хаце сям’я. 
Пасля беларус думае: “Тут, ад майго дому ідзе дарога”, бо для белару-
скай ментальнасці ёсць яшчэ адзін важны элемент: дарога...

Але дарога служыць для падарожжаў, а беларус не хоча 
пакідаць сваю хату.

Хвілінку, дарога важная, бо яна адрознівае нас ад рускіх. У Расіі 
важным з’яўляецца кола. У Гогаля сяляне задумваюцца, ці пан даедзе 
ці кола брычкі сапсуецца. Нашыя колы не псаваліся, бо мы частка за-
ходняй цывілізацыі, і яны былі зроблены добра, таму для нас важнай 
з’яўляецца дарога. Але па ёй падарожнічаем не мы: па ёй перамяшча-
юцца акупанты. Туды і назад. А беларуса гэта не хвалюе, у яго ёсць свая 
хата, свае зоркі і вечнасць. Ён толькі задумваецца, калі гэты чарговы 
акупант пойдзе з яго краіны.

7  Аляксей І Міхайлавіч (1629-76) – цар Расіі ў 1645-1676 гадах, з дынастыі 
Раманавых.
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Гэта хутчэй пазіцыя антыгероя, блізкая да апісанай 
Яраславам Гашэкам у чэскай літаратуры.

Так. Пазіцыя беларусаў – гэта ахова сябе. Калі ўзяць беларуса, 
які мае дзяцей і жонку, і раптам паставіць яго перад выбарам: выжыць 
альбо аддаць жыццё за нейкую ідэю, то заўсёды будзе спрабаваць вы-
жыць. А выжыць можна, паўтараю, тым жа спосабам, што і партызан: 
схавацца, замаскіравацца пад атачэнне і даць усім зразумець: “мяне 
няма”. Так называецца адна з кніг Валянціна Акудовіча “Мяне няма”. 
Ён геніяльна гаворыць пра непрысутнасць як пра катэгорыю жыцця. 
Можа гэта і гучыць парадаксальна, але беларус жыве тады, калі ні ў 
чым не ўдзельнічае, калі нікому не кідаецца ў вочы, калі яго, уласна ка-
жучы, няма. Неаднаразова здараецца, што хтосьці з іншай еўрапейскай 
краіны глядзіць на нас і здзіўляецца: “Божа, яны ёсць, але нібыта іх і 
няма. Што гэта за народ?”.

Паляк, каб пратрымацца, заўсёды гатовы змагацца, а гэта зна-
чыць паказаць, прадэманстраваць сваю прысутнасць. І гэта часта аз-
начае рызыку для жыцця. Беларус у выпадку небяспекі вырашае, ці 
гэта патрэбна, ці яму трэба зараз рызыкаваць, ці яго рызыка, выхад са 
схованкі патрэбны і патрэбны менавіта ў гэту хвіліну. І вельмі часта, 
ацэньваючы сітуацыю, ён сцвярджае, што будзе хавацца да таго часу, 
пакуль не ўпэўніцца ў сваёй перамозе. Беларусы не хаваюцца ўвесь час, 
але яны героі рацыянальныя, у адрозненні ад рускіх, якія з’яўляюцца 
іррацыянальнымі героямі.

Сёння побач з дэканструкцыяй савецкага міфу, пра якую 
Вы казалі раней, беларускія інтэлектуалы спрабуюць 
ухваліць партызаншчыну, але ўжо як форму бунта супраць 
абавязковых у дзяржаве правілаў

Партызан не прымае правіл, якія яму навязваюць, не пачынае 
гульні, у якую яго ўцягваюць, не згаджаецца з іерархіяй каштоўнасцей, 
якія абавязваюць. Партызанка – гэта супраціў тых, хто не можа 
паставіць танкаў супраць танкаў. Сучасная беларуская партызанка 
мае антыкаланіяльную афарбоўку і з’яўляецца выказваннем бараць-
бы з татальнай русіфікацыяй, якая прыходзіць да нас з Расіі разам з 
поп-культурай. У культурнай вайне расіяне атакавалі нас на ўсіх фран-
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тах. З раніцы да вечара гучыць кананада: тэлебачанне, поп-культура. 
Расійскую культуру падтрымлівае дзяржава, якая з’яўляецца калаба-
рантам у гэтай барацьбе. А мы адказваем як партызаны. Выскачым з 
кустоў і стрэлім. Кніжку нейкую апублікуем, нейкі верш, эсэ.

У найбольш пазітыўным сэнсе актыўная партызанка – гэта 
творчасць. Сёння кожная творчасць, як пісаў Артур Клінаў, з’ява 
пазасістэмная, спроба выйсці з-пад абавязковай мяжы, спроба па-
будовы новай эстэтыкі, увядзення эстэтычнай дыверсіі. Партызан-
мастак стараецца выйсці па-за рэгулярнае войска. Не маршыруе нага 
ў нагу з астатнімі салдатамі. Гэта найбольш пазітыўны бок партызанкі, 
які праяўляецца ў выданні часопіса “пАРТызан”.

А чаму беларускія апазіцыянеры не ўмеюць стаць такімі 
партызанамі і сысці ў падполле, а карыстаюцца толькі 
бачаннем легальнасці, якое дае ім улада?

Калі можна працаваць легальна, то чаму не выкарыстоўваць та-
кую магчымасць.

Бо гэта легітымізацыя ўлады, упісванне ў яе сістэму.

У нашай цяперашняй сітуацыі мы можам у вузкім коле выказ-
ваць нязгоду з уладай. Калі гаворым пра партызанку ў палітычным 
сэнсе, то гэта не пазітыўная з’ява. У культурным значэнні партызан-
ка – пазітыўная дзейнасць, у палітычным – не. Палітык – публічная 
асоба. Партызанам можа быць пісьменнік, мастак, скульптар. Такая 
пазіцыя ім патрэбна, каб маглі прадэманстраваць штосьці публічнасці, 
калі выйдуць са сховішча. Палітык увесь час павінен быць навідавоку, 
не хавацца.

З другога боку я згодзен, што калі няма магчымасці правядзення 
паспяховай афіцыйнай палітыкі, то не варта ў ёй ўдзельнічаць. Але ў 
той час трэба дзейнічаць па-за палітыкай. Трэба працаваць з рознымі 
грамадскімі групамі, каб потым мець магчымасць увайсці ў палітыку. 
Палітык павінен пашыраць сваю сацыяльную базу, каб мець падтрым-
ку. У нас палітыкі гэтага часта не разумеюць.
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Як доўга яшчэ беларусы будуць партызанамі?

Праблема сучасных беларусаў звязана з дзвюма рэчамі: не 
сфармаванай да канца беларускай нацыянальнай самасвядомасцю і 
ментальнасцю homo soveticusa. Пануючы рэжым змагаецца за аба-
рону савецкага чалавека і з-за гэтага працэс фармавання народа – у 
сучасным значэнні гэтага слова – затрымліваецца, але не спынены. 
Лукашэнка пачынаў сваю палітычную кар’еру з лозунгаў вяртання 
ў Савецкі Саюз, які аднак усё менш актуальны і гэта парадаксальна 
дзякуючы самому прэзідэнту.

Большасць беларусаў – прыхільнікі незалежнай дзяржавы. Яны 
даказалі гэта падчас двух канфліктаў з Расіяй падчас павышэння цэнаў 
на газ і нафту: першы ў 2004 годзе і другі пад канец 2006 года. І тады 
– калі Расія закруціла газавы кран – Лукашэнка, выступаючы на 
тэлебачанні, параўнаў рускіх з немцамі, а затым свядома ці не звярнуўся 
да міфа, пра які мы гаворым. Бо хто змагаўся з немцамі? Партызаны. 
Лукашэнка казаў, якія дрэнныя расіяне, бо зімой пазбавілі беларусаў 
цяпла. І тады пачаўся антырасійскі шал. У ім бралі ўдзел нават ветэра-
ны, партызаны, якія пыталіся: “Як гэта? Мы з рускімі сядзелі ў адных 
акопах, а яны нам цяпер закручваюць газавы кран?”.

Такія газавыя войны ствараюць у свядомасці беларусаў новую 
мяжу. Гэта пазітыўны працэс, таму што праз гэтую савецкую менталь-
насць многа беларусаў адчувала нацыянальную еднасць з расіянамі.

Цяпер у нас ёсць свая дзяржава і яе традыцыя будзе развівацца. 
Мае студэнты, якія падобным чынам ацэньваюць гэтыя працэсы, 
гатовы змагацца, каб не страціць дзяржаву. У гэтым сэнсе мы ўжо 
перамаглі, толькі нам патрэбен час, каб стаць нармальнай еўрапейскай 
краінай і народам.





Беларусь будзе краінай 
некалькіх моў

Падзел на беларуска-
моўную апазіцыю і 
рускамоўную ўладу 
няправільны і штуч-
ны. Ён функцыянуе ў 
гарадах, але на вёсках 
ужо ўсё па-іншаму. 
Людзі там размаўляюць 
па-беларуску і ў 
большасці з’яўляюцца 
лукашыстамі.

Размова з 

Алегам Трусавым
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Як выглядала сітуацыя з беларускай мовай напрыканцы 
існавання Савецкага Саюза?

Вельмі дрэнна. Пад канец 80-х гадоў мінулага стагоддзя ў 
беларускіх гарадах не было ніводнай школы, у якой вучылі б па-
беларуску. Гэтая мова пратрымалася выключна ў вясковых школах. У 
гарадах ёй карысталіся толькі інтэлектуалы: пісьменнікі, журналісты, 
настаўнікі, мастакі. У Менску такіх людзей было можа некалькі соцен. У 
большай ступені былі зрусіфікаваныя беларускія мужчыны, з-за служ-
бы ў савецкай арміі, якая з’яўлялася прыладай дэнацыяналізацыі.

У часы Савецкага Саюза ў Беларусі былі праведзены моўныя 
рэформы. Якім быў іх эфект?

У 1959 годзе было дазволена, каб дзеці вучылі беларускую мову 
ў залежнасці ад таго, ці хочуць гэтага іх бацькі. А бацькі маглі сказаць, 
што не хочуць. Наша рэспубліка стала эксперыментальным палігонам 
русіфікацыі для ўсяго Савецкага Саюза. Раней Мікіта Хрушчоў 
выступіў у двары Дзяржаўнага ўніверсітэта ў Менску і сказаў, што бе-
ларусы першыя пабудуюць камунізм, бо пяройдуць на рускую мову. 
І сакратар ЦК КПБ Кірыл Мазураў меў праблемы з-за выступлення 
па-беларуску ў прысутнасці Хрушчова. Пераемнік Мазурава, Пётр 
Машэраў, ведаў беларускую мову, але ніколі публічна яе не ўжываў. 
У яго часы беларускую літаратуру выкладалі па-руску, на рускую мову 
перакладалі беларускіх пісьменнікаў.

Ці такія пісьменнікі як Васіль Быкаў ці Алесь Адамовіч рабілі 
добра, што пісалі па-руску?

У часы Савецкага Саюза гэта быў адзіны спосаб, каб атрымаць 
прызнанне. Дзякуючы гэтаму Быкаў сёння вядомы ў свеце. Гэта дзяржа-
ва была сканструявана так, што лепшых аўтараў абавязкова перакладалі 
на рускую і іншыя мовы сацыялістычнага лагера, на польскую таксама. 
Кнігі Быкава па-руску выходзілі ў мільёнах экземпляраў і гэта добра, бо 
не трэба зачыняцца ў сваёй мове. Зрэшты, Быкаў сам сябе тлумачыў. 
Гэтыя пераклады былі пазітыўнымі пабочнымі вынікамі русіфікацыі.
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Але ў сітуацыі, калі руская мова была мовай імперыі, а 
беларуская – мовай калоніі, сітуацыя хіба што ўскладнялася?

Ніхто не забараняў купляць кнігі на беларускай мове. Гэта, 
на жаль, залежыць ад ментальнасці. Літоўцы, напрыклад, ніколі не 
куплялі сваіх аўтараў па-руску. А беларусы куплялі.

Чым патлумачыць з’яву нацыянальнага адраджэння пад канец 
80-х гадоў ХХ стагоддзя і жаданне вярнуцца да беларускай 
мовы пасля столькіх гадоў русіфікацыі?

Бо існавала Беларуская Сацыялістычная Савецкая Рэспубліка, 
а калі была рэспубліка, то ў нейкіх сферах і мову трэба было 
падтрымліваць. Такую палітыку прыдумаў яшчэ Ленін. Таму і выйграў 
Белую Русь. Абяцаў аўтаномію. Што б мы ні казалі, у часы БССР былі 
школы, была літаратура і мова. Вядома, сёння выглядае дзіўным, што 
тая ж дзяржава адначасова тапіла і ў нейкай ступені падтрымлівала 
беларускую культуру, але такой ёсць гісторыя, поўная нюансаў і 
парадоксаў.

Камуністы прывялі да падзелу беларускай мовы на так 
званую тарашкевіцу і наркамаўку. Навошта?

Паходжанне гэтага падзелу сягае 20-х гадоў ХХ стагоддзя, калі 
ў 1921 годзе ў Рызе палякі і бальшавікі падзялілі Беларусь. Да гэта-
га часу была адна мова. Але ў 1933 годзе камуністы правялі рэформу, 
якая мела на мэце збліжэнне беларускай мовы з рускай. Стваральнікі 
мовы, на чале з Тарашкевічам1, былі забіты. У Польшчы ў той жа час 
тарашкевіца разам з лацінкай перажыла да 1939 года.

1  Браніслаў Тарашкевіч (1892-1938) – публіцыст, перакладчык, грамадскі 
дзеяч, стваральнік беларускай граматыкі. Пераклаў на беларускую мову “Пана 
Тадэвуша” і “Іліяду”. У 1922-27 гадах – дэпутат Сейма ІІ Рэчы Паспалітай, у 
1927 г. арыштаваны, абменены на Францішка Аляхновіча. У 1937 г. арыштаваны і 
расстраляны ў рамках сталінскіх чыстак.
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Сёння прыхільнікаў карыстання лацінкай таксама шмат.

Гэта мода ў асноўным сярод моладзі. Напачатку беларускі 
алфавіт абапіраўся на польскі, але потым стварыўся новы правапіс на 
чэскай аснове. Мне цяжка чытаць на лацінцы, бо аднак нагадвае мне 
польскую мову, але я нічога супраць яе не маю. Гэта правапіс, гісторыя 
якога сягае ў XVII стагоддзе і мае бясспрэчнае права на існаванне. 
Аднак нашым арыгінальным алфавітам з’яўляецца кірыліца і гэта яна 
павінна дамінаваць.

Чым адрозніваецца тарашкевіца ад наркамаўкі?

Гэта толькі розныя варыянты, не мовы. Проста інакш вымаўляюцца 
і пішуцца некаторыя словы. Карыстальнікі абодвух варыянтаў разуме-
юць адзін аднаго без праблем, не патрабуюць перакладчыка. У 1933 
годзе з наркамаўкі былі выкінуты мяккія знакі, поўныя канчаткі і за-
межныя словы, асабліва тыя, якія нагадвалі польскія, іншыя ж павінны 
былі нагадваць расійскія словы. Наркамаўкай карыстаўся Васіль 
Быкаў, Ніл Гілевіч і Уладзімір Караткевіч. Таксама і ў сацыялістычнай 
Польшчы ў беларускіх школах на Беласточчыне вучылі наркамаўку.

Радыё Свабода ў той час карысталася тарашкевіцай.

Тарашкевіцай карысталася ў асноўным эміграцыя, і гэта яна ства-
рыла радыё. Але з часам Радыё Свабода стала менш прынцыповым. У 
Беларусі людзі адкідвалі гэты варыянт, бо ўжо былі прызвычаены да 
наркамаўкі, а ў дадатак бальшавіцкая прапаганда пераконвала, што 
тарашкевіца – гэта мова буржуяў. Вядома, праграмы Радыё Свабода і 
далей вядуцца на тарашкевіцы, але госці радыё могуць гаварыць так, як 
хочуць. Аднак гэта ўсё штучныя праблемы. Канешне, калі большасць 
грамадства пачне размаўляць па-беларуску, то можна будзе падумаць, 
напрыклад, пра вяртанне мяккіх знакаў.
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Ці час пералому 80-х і 90-х гадоў не быў вяртаннем да 
тарашкевіцы?

Тарашкевіца выйшла тады з падполля, бо раней нельга было ёй 
карыстацца. У часы Лукашэнкі таксама былі спробы забараніць ужы-
ванне тарашкевіцы. Тыднёвік “Наша Ніва” меў з-за гэтага праблемы, 
справа трапіла ў суд, але ўсё скончылася добра і выданне друкуецца на 
тарашкевіцы2.

Колькі ёсць варыянтаў беларускай мовы?

Ёсць шмат дыялектаў, напрыклад, палескі дыялект, вельмі цікавая 
славянская мова. Мая жонка родам з Палесся і я паўгода вучыў гэты 
дыялект, каб магчы размаўляць з цесцямі, бо спачатку не разумеў іх. 
Нават у часы СССР з Масквы прыязджалі мовазнаўцы, каб даследа-
ваць дыялект.

А мяшанка беларускай і рускай мовы, трасянка? Якое 
паходжанне гэтага слова?

Трасянка - гэта сечка. Калі сялянам не хапае сена, яны дада-
юць салому, мяшаюць і кормяць гэтым жывёлу. Трасянка - гэта ежа 
для жывёл.

Якія галоўныя рысы трасянкі?

Гэта мова ўзнікла спантанна, як суржык ва Украіне. Утрымлівае 
рускія словы, а вымаўленне беларускае. Такія мовы паўстаюць, калі мно-
га карыстальнікаў адной мовы жывуць у асяроддзі іншай. У Беларусі 
жыве мільён рускіх, але яны не жывуць у нейкай супольнасці, а 
раскіданы па ўсёй краіне і перамешваюцца з беларусамі. Прыкладна 
ў 50-х гадах ХХ стагоддзя ў Беларусь прыязджалі рускія, каб атры-
маць кіруючую пасаду, і жаніліся на беларусках. Іх дзеці яшчэ могуць 
адрозніваць дзве мовы, але ўнукі ўжо будуць карыстацца трасянкай. 

2  Са снежня 2008 года “Наша Ніва” пачала выходзіць наркамаўкай
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Думаю, што наступнае пакаленне будзе карыстацца літаратурнай 
беларускай мовай.

А калі Вы пачалі размаўляць па-беларуску?

Ва ўніверсітэце я чуў, як людзей, якія размаўлялі па-беларуску, 
называлі “нацыяналістамі”. У іх былі праблемы з-за гэтага. Мяне гэта 
вельмі зацікавіла. Прыязджаючы ў Вільню, дзе быў свабодны доступ да 
ўсіх недаступных у Беларусі кніг, я чытаў працы “нацыяналістаў”. Пас-
ля такога чытання я зразумеў нашу гісторыю і пачаў размаўляць па-
беларуску. Спачатку было цяжка. Мяне выклікалі ў КДБ. З 1982 года я 
карыстаюся на працы беларускай мовай. Па-руску размаўляю толькі з 
расіянамі, альбо з тымі, хто не ведае беларускай, а ведае рускую мову.

Адкуль у беларусаў боязь карыстання беларускай мовай?

Гэта генетычны страх, які паходзіць яшчэ з 30-х гадоў мінулага 
стагоддзя, калі карыстальнікаў мовы знішчалі. Калі мая бабуля пачула, 
што размаўляю па-беларуску, расплакалася ад страху, што мяне зараз 
заб’юць. Для палякаў сімвалам сталінскіх забойстваў з’яўляецца Ка-
тынь, але Катынь ляжыць па-за межамі Польшчы, а ў Беларусі кожны 
лес – гэта Катынь. Увесь Менск пабудаваны на касцях. Да гэтага дайшла 
пасля вайны палітыка русіфікацыі. Усе народы павінны былі размаўляць 
па-руску, палякі ж таксама абавязкова вучылі рускую мову ў школах.

Якія памылкі зрабілі нацыянальныя дэмакраты на пачатку 
90-х гадоў ХХ стагоддзя? Можа занадта хутка спрабавалі 
правесці беларусізацыю3 і спалохалі рускамоўную частку 
грамадства?

Памылка была якраз у тым, што працэс беларусізацыі не 
прыспешваўся. А грамадству было ўсё роўна. Не трэба верыць 
камуністычнай прапагандзе. Калі ўводзіліся беларускамоўныя школы, 

3  Закон аб мовах, які надаваў беларускай мове статус адзінай дзяржаўнай, быў 
прыняты яшчэ ў 1990 г. У чэрвені 1991 г. было прагаласавана за “Закон аб 
культуры”, а некалькі месяцаў пазней за “Закон аб адукацыі”.
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практычна не было грамадскага супраціву. Людзі разумелі, што бела-
руская мова з’яўляецца роднай і факт атрымання незалежнасці толькі 
спрыяў пазітыўным адносінам да мовы. Таму памылкай было вызначэн-
не дзесяцігадовага перыяду на правядзенне беларусізацыі ў дзяржаўных 
установах – трэба было даць пяць гадоў.

Памылка заключалася ў тым, што мы запусцілі вышэйшае навучан-
не. На пачатку мы дамагліся, каб беларускую мову вучылі не з пятага, а 
з другога класа ва ўсіх школах, потым ад першага класа, яшчэ пазней у 
гарадах узніклі беларускамоўныя класы, і нарэшце цэлыя школы.

А трэба было пакінуць школы і рэфармаваць універсітэты4. Канеш-
не, дзеці пяць год вучыліся па-беларуску, але перш чым скончылі шко-
лы, прыйшоў Лукашэнка і рускую мову вярнулі. Калі б нам удаўся хоць 
адзін універсітэцкі выпуск, дарослыя людзі, адукаваныя па-беларуску, 
можа і Лукашэнка не дайшоў бы да ўлады?

Якая на сёння якасць рускай мовы ў Беларусі?

З кожным годам усё горшая. Рускія ўжо сюды не прыязджаюць 
і не селяцца, як у савецкія часы. Людзей, якія карыстаюцца чыстай 
літаратурнай рускай мовай, у Беларусі не больш за 5 працэнтаў. Гэта 
расіяне, якія шануюць сваю мову. Большасць рускамоўных беларусаў 
размаўляе на трасянцы. У расійскіх жа гарадах гэтых людзей выдае бе-
ларускае паходжанне.

А ўплыў сучаснай рускай мовы праз папсу, кіно?

Мова папсы - гэта таксама няправільная руская і гэта вялікая 
праблема для Расіі. Дума вымушана была нават прыняць права аб ахо-
ве мовы, бо там справа з заняпадам мовы. Гэта накладаецца на нашыя 
праблемы. Расійская поп-культура толькі ўзмацняе з’яву трасянкі.

4  З 1991-92 акадэмічных гадоў навучанне на беларускай мове было толькі ў 
педагагічных навучальных установах.
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Ці руская мова, якой карыстаюцца беларускія медыі, гэта 
сапсаваная мова?

Так. Тутэйшыя вядучыя гавораць на трасянцы. Не могуць правільна 
размаўляць па-руску. У савецкія часы лектараў пасылалі ў Маскву на 
курсы, цяпер такіх практык няма. Гэтае ж датычыць і палітыкаў. Адзін 
з міністраў стараецца гаварыць па-руску, але ў яго атрымліваецца тра-
сянка. Хоча сказаць картошка, а атрымліваецца бульба.

А якой мовай карыстаецца Аляксандр Лукашэнка?

Гэта самая звычайная трасянка – магілёўскі варыянт. Там усе 
так гавораць. Лукашэнка не ведае беларускай мовы і не хоча ведаць. 
Не ведае добра і рускай. Ні на адной з гэтых моў не можа размаўляць 
доўга. Гэта такі чалавек з вёскі, са Шклова, і можа размаўляць толькі 
на сваім дыялекце.

Навошта ён зрабіў рускую мову другой дзяржаўнай? 
Беларуская мова – гэта ж важны сімвал незалежнасці, 
патрэбны таксама і Лукашэнку. Частка апазіцыі страціла б 
аргумент супраць яго.

Ён хацеў падабацца Маскве. Гэта быў просты гандаль – будзем 
рабіць усё па-руску, а вы дасьце нам газ і нафту.

І грамадства яго ў гэтым падтрымала, галасуючы на 
рэферэндуме ў 1995 годзе.

Людзям было ўсё роўна. Канешне, камуністы, старэйшыя людзі, 
якія размаўлялі па-руску, падтрымалі ў 1995 годзе вяртанне рускай 
мовы як дзяржаўнай. У дадатак, пытанне было вераломна сфарму-
лявана, бо нібыта гаворка ў ім ішла пра раўнапраўе абедзвюх моў. А 
хто б не быў за раўнапраўе? А тое, што беларуская мова тады, хоць і 
была дзяржаўнай, не была роўная рускай, то гэта іншая справа. Аднак 
у пытанні пра мовы за “так” выказалася няшмат больш за палову гала-
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суючых. І нельга казаць, што ўсе хацелі зменаў. Я не лічу таксама, што 
вынікі былі сапраўднымі. Таму было падвойнае ашуканства: бо вынікі 
былі сфальшаваны і не ўведзена ніякай роўнасці.

А якая на сёння моўная палітыка дзяржавы?

Людзі, якія працуюць у дзяржаўных установах, разумеюць, 
што значыць уласная мова. Ва ўстановах канешне ўсё па-руску і калі 
запаўняецца фармуляр альбо заява па-беларуску, то яны перакладаюцца 
і трэба ставіць подпіс, што пераклад адпавядае беларускаму арыгіналу. 
І чыноўнікі ўжо могуць перакладаць, чаго не было яшчэ некалькі гадоў 
таму. Часам, канешне, здараюцца памылкі. А міліцыянты, напрыклад, 
гэта ў большасці людзі з вёскі і ведаюць беларускую мову са школы.

Калі з Расіі ішла танная нафта і газ, улада гандлявала сімволікай і 
мовай. Аднак дзякуючы гэтай сыравіне ўзнікла дзяржава і нацыяналь-
ная свядомасць яе грамадзянаў. Гэта стала не па волі расіянаў і канеш-
не, гэта парадокс гісторыі. Цяпер ніхто не скажа, што беларуская мова 
можа знікнуць – Лукашэнка не можа гэтага сказаць і гаворыць пра 
дзве мовы. Не можа сказаць тое, што сказаў Хрушчоў, бо кіруе неза-
лежнай дзяржавай і ведае, што без мовы гэта будзе не дзяржава, а про-
ста Северо-Западный край.

На Вашу думку, праблема мовы такая сур’ёзная?

Гэта адзіны фактар, які можа ўтрымаць наш народ. Палякі ма-
юць Касцёл, які захаваў нацыянальныя каштоўнасці, а мы маем толькі 
мову. Калі яе страцім, загінем як народ. Палякі выдатна гэта разумелі і 
таму праводзілі тут палітыку паланізацыі – бо не трэба забываць і пра 
польскі фактар. Ведалі, што калі шляхта пачне гаварыць па-польску, 
то на гэтых землях будзе панаваць Польшча. Эліту лёгка пераадука-
ваць. Аднак наш народ захавалі сяляне. Каб іх дэнацыяналізаваць у 
другім пакаленні, неабходны масавыя шлюбы з полькамі. Акрамя таго 
сяляне шчасліва – што парадаксальна аказалася карысным – не ўмелі 
ні пісаць, ні чытаць. Калі б пайшлі ў польскую школу, то хутка сталі 
б палякамі. На жаль, калі сялян пагналі ў рускія школы, русіфікацыя 
прыспешылася. Трасянка з’явілася якраз пасля 1861 года, калі белару-
скага селяніна выслалі ў расійскую школу.
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Затое сёння Вы лічыце працэс пераходу з рускай мовы на 
трасянку пазітыўным...

Так, бо гэта крок у кірунку да маўлення па-беларуску. Не атрыма-
ецца адразу гаварыць па-беларуску, не прайшоўшы праз трасянку.

Але можна сустрэць меркаванне, што не атрымаецца 
палепшыць адну мову, псуючы другую.

Добрым прыкладам з’яўляецца Украіна. У Кіеве чуваць сур-
жык, але ён усё больш нагадвае ўкраінскую, а не рускую, як гэта было 
яшчэ некалькі год таму. Чыстая руская мова ў заняпадзе. Дзяржа-
ва ў большасці перайшла ўжо на ўкраінскую мову, нават чыноўнікі. 
Віктар Януковіч, калі хацеў стаць прэм’ерам, павінен быў навучыцца 
размаўляць па-ўкраінску, а раней калечыў гэтую мову.

І ў Беларусі хтосьці, размаўляючы па-руску, на наступны дзень не 
загаворыць на прыгожай тарашкевіцы. Этап трасянкі неабходны. У 
Менску яшчэ дзесяць год таму людзі не ведалі слоў “гарбата”, “кава”. 
Цяпер гэта адзінкавыя выпадкі. Калі прашу ў краме па-беларуску цу-
кар, прадаўшчыца хвілінку падумае, перш чым мне яго падаць. Раней я б 
пачуў: “Папрашу гаварыць па-чалавечы”. Менск змяняецца і правінцыя 
таксама. Не так даўно я быў у Дзяржынску і зайшоў у банк, у якім усе 
бланкі натуральна па-руску. Я запоўніў іх па-беларуску, а жанчына, якая 
ўпісвала дадзеныя ў кампутар, папрасіла прабачэння, што ў сістэме няма 
літаркі “ў” і, пераходзячы на беларускую мову, сказала: “А то мы яе самі 
паставім”. На ўсходзе краіны сітуацыя, канешне, горшая.

Ці вырашыцца Microsoft зрабіць Windows па-беларуску?

На працягу двух гадоў мы пісалі лісты наконт гэтага ў Microsoft і 
нарэшце атрымалі адказ, што такая версія будзе. Мы імкнемся таксама 
пераканаць вытворцаў мабільных тэлефонаў, каб увялі ў іх беларускую 
мову. Фіны разумеюць праблему, бо ў іх таксама дзве мовы: фінская і 
шведская, таму мы разлічваем, што Nokia пойдзе нам насустрач.

Яшчэ нядаўна мы пісалі лісты да кіраўнікоў замежных фірм і 
тлумачылі, што гэта за мова, а сёння беларуская мова ўжо элемент 
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рэкламы, бо беларускамоўныя рэкламы вылучаюцца на фоне 
рускамоўных і хутчэй запамінаюцца. Таксама і многія дыпламаты ву-
чаць беларускую, каб размаўляць з урадам па-беларуску, што бянтэ-
жыць некаторых міністраў.

Вяртанне мовы - гэта працэс. Я, напрыклад, пятнаццаць год 
змагаўся, каб вярнуць слова дахоўка замест чарапіца. Я ўпісваў, а мне 
замянялі яго на рускае. Але і так я зрабіў у будаўнічай лексіцы рэвалю-
цыю. А пісьменнік Адам Глобус, напрыклад, апрацаваў багатую сексу-
альную лексіку.

Адкуль Вы бралі словы?

Са старажытных магістрацкіх кніг і лістоў Вялікага княства 
Літоўскага. Там усё ёсць.

Ці той факт, што беларуская мова ўжываецца апазіцыяй, 
а значыць нясе таксама нейкую акрэсленую ідэалогію, не 
адпалохвае ад карыстання ёю іншых беларусаў?

Справа ў тым, што беларуская мова не абавязкова нясе толькі 
каштоўнасці апазіцыі. Падзел на беларускамоўную апазіцыю і 
рускамоўную ўладу няправільны і штучны. Ён існуе ў гарадах, але ў 
вёсках па-іншаму. Людзі там размаўляюць па-беларуску і ў большасці 
з’яўляюцца лукашыстамі. Вялікая колькасць настаўнікаў беларускай 
мовы працуе ў выбарчых камісіях і бярэ ўдзел у фальсіфікацыі вынікаў 
выбараў. Іншая справа, што яны вучаць беларускай мове, а пасля 
ўрокаў размаўляюць па-руску.

Як Вы ацэньваеце рашэнне Аляксандра Мілінкевіча, які 
частку сваёй прэзідэнцкай кампаніі праводзіў па-руску?

Лічу, што гэта была памылка. Мілінкевіч ведаў, што бярэ ўдзел 
не ў справядлівых выбарах, і аднак на тэлебачанні, замест таго, каб 
дэманстрацыйна карыстацца толькі правільнай беларускай мовай, 
гаварыў, ужываючы недасканалую рускую. Я не лічу, што яго падтрым-
ка пасля гэтага павялічылася.
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А ў Вас няма адчування, што частка апазіцыі празмерна 
паказвае, што не можа гаварыць па-руску, і пераконвае, што 
іх дзеці лепей гавораць па-англійску, чым па-руску?

Гэта натуральны рэфлекс. У Польшчы таксама выкідалі рускую 
мову з універсітэтаў і школ, калі вызваліліся з-пад улады імперыі. А 
зараз ізноў вяртаюцца да яе, прычым добраахвотна.

Нам здаралася бачыць, як апазіцыянеры, якія сярод іншых 
апазіцыянераў прынцыпова карыстаюцца беларускай, 
чырванелі, калі выходзіла на яву, што іх жонкі альбо дзеці 
размаўляюць з імі на дасканалай рускай мове...

Ёсць такія сітуацыі. Тут, як і ў рэлігіі, сустракаюцца неафіты. Ча-
сам людзі хочуць адрозніцца ў асяроддзі. Хтосьці гадуе валасы, іншы 
носіць завушніцы, а трэці пачне ў таварыстве размаўляць па-беларуску, 
хоць дома будзе карыстацца рускай. Мой прынцып такі: сам гавары па-
беларуску, а калі іншыя гавораць інакш, то не прымай блізка да сэрца.

Якія адносіны касцёлаў у Беларусі да мовы?

Найлепшы падыход мае каталіцкі Касцёл. З Царквой горш, бо 
гэта частка рускай Царквы. Пратэстанты таксама паволі пераходзяць 
на беларускую. Да гэтага часу мы лічылі каталіцкі Касцёл прыладай 
паланізацыі. Асацыяцыя паляк-католік была настолькі моцнай, што 
беларусы нават дзівіліся, што католікамі могуць быць, напрыклад, 
гішпанцы... Дзякуючы Яну Паўлу ІІ ў беларускіх дыяцэзіях Касцёл пачаў 
гаварыць па-беларуску і толькі ў Гарадзенскай дыяцэзіі ўжываецца так-
сама і польская мова. Мы ўдзячны Яну Паўлу ІІ, бо калі Касцёл пачаў 
гаварыць па-беларуску, гэта значыць, што мова не загіне. Гэта невера-
годна, што Папа-паляк зрабіў столькі для беларускай мовы.
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Якой Вы бачыце будучыню рускай мовы ў Беларусі і якія 
рэформы лічылі б неабходнымі, калі б у Беларусі змянілася 
ўлада?

Гэта беларуская дзяржава і беларуская мова павінна быць 
дзяржаўнай мовай, а руская павінна мець нейкі прававы статус, павінна 
быць другой афіцыйнай мовай, але не дзяржаўнай. Чыноўнік павінен 
карыстацца толькі беларускай. Сучаснае права гаворыць нібыта пра 
роўнасць абедзвюх моў, але ні ў адной з дзяржаўных устаноў няма 
фармуляраў па-беларуску і гэта трэба змяняць.

Аднак з самага пачатку не патрэбны ніякія сур’ёзныя рэформы, бо 
раптоўныя змены могуць выклікаць пратэсты, што нібыта нацыяналісты 
штосьці задумалі. Важна, каб улада гаварыла па-беларуску, а тады і 
людзі пачнуць гаварыць на гэтай мове, бе беларус размаўляе на мове 
начальства. Калі міністры і чыноўнікі будуць размаўляць па-беларуску, 
то простыя людзі праз некалькі гадоў пойдуць іх следам. І толькі тады 
можна думаць пра рэформы. Найлепшы спосаб, як я ўжо казаў, гэта 
рэформа ўніверсітэтаў, тады школы самі пачнуць пераходзіць на бела-
рускую мову. Выкладчыкі павінны атрымаць два гады на змену мовы.

Ці дапускаеце Вы, што Беларусь будзе краінай з некалькімі 
мовамі?

Беларусь заўсёды была шматмоўнай краінай. Так было, ёсць і 
будзе. Тут ёсць польская мова, ідыш, літоўская, латышская. Гэтыя мовы 
трэба падтрымліваць. Беларусь – гэта мост паміж Усходам і Захадам і 
наша інтэлігенцыя заўсёды размаўляла на некалькіх мовах.





У нас дзве душы

Не люблю сцвер-
джання, што беларусы 
– гэта народ, які жыве 
на балотах. Ні адзін 
нармальны чалавек не 
будуе дом на балоце, 
наадварот, на ўзгорку. 
Згодны, што наша 
горка можа не высо-
кая, але і ў балоце мы 
не жывём!

Размова з 

Адамам Глобусам
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Ці ёсць у беларусаў комплекс непаўнавартасці?

Канешне, не. Беларусы пакутуюць з-за маніі вялікасці і гэта іх 
страшная трагедыя. Усе кажуць, што на самай справе наадварот, але 
гэта няпраўда. Пакажыце мне яшчэ якую краіну з такой прапагандай 
– “Мы за Беларусь!”.

Адкуль гэта ўзялося?

Гэта спадчына Савецкага Саюза. Беларусы сапраўды жылі ў 
вялізнай імперыі. У пэўны момант гэта дзяржава кантралявала звыш 
паловы зямнога кантынента. Мы сябравалі з Кітаем, з Індыяй. Люд-
зям убівалі ў галовы: “Ты нарадзіўся ў самай лепшай краіне на зямлі. 
Ты самы шчаслівы чалавек, ты чалавек будучыні”. І гэтак далей. Людзі 
ў гэта верылі. Верылі, што іх краіна-гігант праводзіць найлепшую ў 
свеце палітыку і мае найлепшую ў свеце эканоміку. І раптам імперыя 
развалілася, але адчуванне вялікасці ў людзях засталося. Гэта страшная 
манія вялікасці. Мне ніколі б не прыйшло ў галаву казаць, што белару-
сы маюць комплекс непаўнавартасці. А зрэшты, быць можа гэта адзін 
і той жа комплекс – неадэкватная ацэнка самога сябе. Падобна было 
з іншымі народамі, якія трацілі імперыі: з гішпанцамі, з ангельцамі. 
Толькі што ангельцы маюць права ў дадатак да сваёй маніі вялікасці, 
а беларусы не вельмі могуць сябе адчуваць спадкаемцамі СССР ці аб-
вяшчаць сябе носьбітамі вялікай славянскай ідэі.

Савецкія часы прышчапілі нам таксама іншае адчуванне прасторы. 
Мы жылі ў гіганцкай краіне і колькі б нам не тлумачылі, што мы жывем 
цяпер у маленькай, то мы ўсё роўна будзем упірацца, што ў маленькай, 
але і вялікай. Бо наша ўсходняя мяжа адкрыта. Беларусы могуць сва-
бодна яе перайсці і раптам апынуцца ў Расіі. Адсюль перакананне, што 
наша краіна ад Брэста да Уладзівастока. І беларус будзе здзіўляцца, 
калі ў Расіі міліцыянт папросіць яго пашпарт і скажа яму: “Слухай, ты 
ж іншаземец”. Будзе адмаўляцца: “Які з мяне іншаземец?”. Міліцыянт 
аднак не саступіць: “Ты што, крэтын нейкі? У цябе ж сіні пашпарт!” А 
беларус сваё: “Ну і што з таго?” Міліцыянт урэшце рэшт раззлуецца 
і скажа: “зыдзі з вачэй, беларус”. Урэшце, беларус не з’яўляецца не-
бяспекай. Гэта не чэчэнец і не тэрарыст.
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З другога боку, усё меней беларусаў, якія хочуць вярнуцца ў 
абдымкі вялікага брата.

Бо беларусы мараць пра вяртанне ў СССР. Яны не хочуць уклю-
чэння ў расійскую дзяржаву, бо Расія замалая. Хочацца вялікую краіну. 
Вось каб яшчэ ўкраінцы... Самі мы не будзем далучацца, а з украінцамі 
было б значна хутчэй. Аднак перашкода ў тым, што Расія нас зусім не 
хоча. Масква проста трошкі баіцца, бо беларуская эліта, вядома, ма-
рыць пра Крэмль і калі б Крэмль арганізаваў бы хоць трохі дэмакра-
тычныя выбары, то можа і нашы мелі б нейкі шанс?

Ці тая манія вялікасці, пра якую Вы раней гаварылі, мае 
сувязь з прапагандай перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне?

Перамагаць хочуць усе. Палякі таксама ўсім паказваюць карціну 
Яна Матэйкі “Бітва пад Грунвальдам”. Расіяне, напрыклад, ведаюць 
тры даты: бітву на Куліковым Полі ў 1380 годзе, калі яны перамаглі 
татараў, потым вайну з Напалеонам у 1812 годзе і 1945 год, калі дайшлі 
да Берліна і горад пачуў рускую лаянку. А беларусы не змагаліся з 
татарамі. Калі справа ідзе пра 1812 год, то ўзнікае праблема, бо мы 
ўжо змагаліся, але на двух баках. Цяжка гэтым ганарыцца. Што нам 
засталося? Толькі 1945 год. І тут сапраўды – гэтага ў нас ніхто не забя-
рэ – мы бралі ўдзел у змаганні і перамаглі. Дзяржава спрытна іграе на 
гэтай нотцы схільнасці да перамогі. Цяжка было б сёння спецыялістам 
па прапагандзе прыдумаць штосьці ў замен.

У чым яшчэ праяўляецца савецкі дух?

Па-першае, беларусы лічаць, што іх усюды любяць. Ідуць да 
габрэйскіх артадоксаў і да расійскіх фашыстаў з упэўненасцю, што 
і тыя, і тыя будуць іх любіць. Беларус адчувае сябе трохі як малое 
дзіця: усюды яго прымуць, пагладзяць па галоўцы, нявіннае і яшчэ 
нікога ў жыцці не пакрыўдзіла. Гэта пачуццё, што нас любяць, за-
сталося з савецкіх часоў. Дзякуючы яму беларусы лёгка адаптуюцца 
да розных асяроддзяў.
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А адносіны да грошай і працы?

Тут наступілі перамены. Пасля распаду СССР беларусы пачалі 
жыць чысцей, больш працаваць і меней піць. Перасталі быць рускімі, 
якімі адчувалі сябе раней. Змянілася сістэма працы і дзяржаўныя 
прадпрыемствы ўжо не так адрозніваюцца ад прыватных. Дзякуючы 
заменніку капіталізму, які ў нас ёсць, усе навучыліся лічыць.

Вы належыце да тых людзей, якія пасля распаду СССР пачалі 
зарабляць вялікія грошы. Як выглядала гэта навука добра 
лічыць грошы?

У СССР паняцце грошы ледзь функцыянавала. Нібыта штосьці 
было, але былі банкноты, а не грошы. Дзейнічаў абменны гандаль. 
Зрэшты, аднойчы па тэлебачанні паведамілі, што расійскія грошы – 
гэта ўжо не грошы. Застаўся долар і ў долар беларусы паверылі. І моц-
на вераць да сёння.

Грошы не сапсавалі багатых беларусаў? Праз столькі гадоў 
саматканага сацыялізму вы раптам маглі дазволіць сабе ўсё.

Калі з’явіліся грошы, то мы, наадварот, перажылі шок. Многія з 
тых, што разбагацелі, страцілі розум – куплялі гарнітуры са срэбнымі 
гузікамі, наймалі яхты, а ў яхце сем дзяўчат, невядома навошта. Рап-
там з’явілася праблема мафіі. Там было многа прыгожых хлопцаў і не 
толькі ў гарнітурах з залатымі гузікамі, але і з пісталетамі. Гэта быў 
такі п’яны рамантызм. Кожны хацеў зарабляць як мага больш, нават 
настаўнікі працавалі на тры стаўкі. Але ці сапсавалі нас грошы? Я не 
купляў аўтамабіляў і не наймаў яхты, да сёння езджу на метро. Най-
большым дасягненнем нашай дэмакратыі лічу той факт, што Станіслаў 
Шушкевіч, які без сумнення ўвойдзе ў гісторыю, бо ўдзельнічаў у най-
важнейшых падзеях, спакойна ездзіў на метро. Спачатку кіраваў дзяр-
жавай, а потым ездзіў грамадскім транспартам.
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Аднак хіба што ўзмоцнілася пачуццё ўласнасці? Мы 
заўважылі, што кожны беларус забудоўвае сабе балкон, 
нібыта хоча яго яшчэ больш захапіць.

Так, бо калі ёсць штосьці тваё, то дзяржава да гэтага не 
прычэпіцца. Калі штосьці адгародзіш, то маеш адчуванне, што гэта 
тады штосьці годнае, а калі будзеш прадаваць кватэру, то забудаваны 
балкон павялічыць яе метраж. Долар гэта, нягледзячы ні на што, толькі 
паперка, а кватэра – твая тэрыторыя. Беларусы любяць тое, што ім 
належыць. Добра было б яшчэ мець ва ўласнасці калідор.

У Савецкім Саюзе не было грошай, але не было і сексу. Секса 
нет – усе гэта ведаем. Як у гэтым сэнсе змяніліся беларусы?

Выраз секса нет сёння смешны, але яно мела сэнс у рэчаіснасці. 
У СССР усе помнікі ставілі тыранам і катам, кніжкі таксама апісвалі 
адных нягоднікаў. А пра каханне ні слова. Для яго не было месца. 

Не ведаю, якія рэвалюцыі на землях Беларусі ўвойдуць у гісторыю, 
але ўпэўнены, што тут была сексуальная рэвалюцыя. Маё пакаленне 
не толькі разваліла імперыю, але і правяло сексуальную рэвалюцыю. 
Калі я вучыўся ў школе, за валоданне “Плэйбоем” пагражалі вялізныя 
праблемы. Цяпер можна пісаць эратычныя апавяданні і купіць эра-
тычны фільм. Гэта рэвалюцыя мела месца на пачатку 90-х гадоў і была 
для мяне найбольш цікавым і творчым здарэннем. Мы пераканаліся, 
што ў нас найпрыгажэйшыя жанчыны. Палякі ведалі гэта заўсёды, а 
беларусы нібыта патрабавалі доказаў. Раптам мы адкрылі, што нашыя 
дзяўчаты могуць браць удзел у выбарах Міс.

Усе даследаванні гавораць, што ў гэтым рэгіёне Еўропы, у якім нам 
давялося жыць, ёсць два вельмі эратычныя народы: латышы і белару-
сы. У нас свята Купалы, а ў латышоў падобнае свята, якое называецца 
Лідо. Касцёл і Царква заўсёды з імі змагаліся, бо гэта святы эратыч-
ныя, святы любові, сексу... Ой, вельмі падабаліся народу. У 90-х гадах 
гэта было дзяржаўнае свята і калі ў гэтай краіне наступяць дэмакра-
тычныя змены, то вернемся да яго.
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А як змянілася стаўленне да сям’і?

У СССР уладзе не патрэбна была сям’я, патрэбны былі героі і 
салдаты. Сям’я гэта залежнасць, а гэтага не павінна было быць. Калі 
прыйшло трохі свабоды, былі ацэнены таксама сямейныя каштоўнасці. 
Цяпер на сценах нашых дамоў вісяць такія абразы – тут Хрыстос і Маці 
Божая, а побач унук Вовка. Гэта раўназначныя каштоўнасці.

Што змянілася ў беларусах, калі ў савецкія часы пачалі жыць 
у гарадах?

Трошкі сталі габрэямі. Хто такі рускі? Славянін і трошкі татарын. 
А паляк? Славянін і трошкі француз – два разы быў у Парыжы і ўжо 
такі прыстойны і выхаваны. А кім з’яўляецца беларус? Гэта славянін 
і трошкі яўрэй. На нашых землях не было антысемітызму. Былі 
толькі правакацыі расійскай чорнай сотні1 і польскіх нацыяналістаў. 
Беларускія нацыяналісты не былі антысемітамі.

Пасля Халакосту габрэйскія гарады проста аддавалі беларусам. Мы 
атрымалі іх дамы, іх сады, іх жыццё. Я нарадзіўся ў такім доме. Нашу 
вёску спалілі і ўлада сказала бацькам, каб пасяліліся ў габрэйскім доме. 
Мы пачалі падпарадкоўвацца канструкцыі дома, выгляду сада. Чалавек 
прызвычайваецца да архітэктуры і яна яго фармуе.

Беларусы маюць таксама вялікае пачуццё парадку.

Так. І фенаменальным спосабам падпарадкоўваюцца ўладзе. 
Заўсёды стаяць на чырвонае святло святлафора, нават калі можна хут-
ка перайсці дарогу. Мы заўсёды такімі былі. Калі прыязджае хтосьці 
з Масквы, заўсёды круціць пальцам ля скроні, чаму мы так пакорліва 
стаім на чырвонае святло. Але ж калі ёсць светлафор, то трэба чакаць. 
Мы выхаваныя і гэта найбольшая розніца паміж беларусамі і рускімі. 

1  Чорная сотня (афіцыйна “Саюз рускага народа”) – масавая нацыяналістычная, 
манархічная і антысемісцкая арганізацыя, створаная ў 1905 годзе пад уплывам 
падзей рэвалюцыі, дзейнічала ў царскай Расіі. Ажыццяўляла габрэйскія пагромы. 
Чарнасоценцы дабіваліся ў тым ліку забароны працы для яўрэяў у адміністрацыі, 
адукацыі, медыцыне і прэсе, службы ў арміі, навучання ў публічных школах і 
стварэння ўласных школ, забароны засялення па-за, так званай, зонай пасялення, 
урэшце, патрабавала абавязковага высялення іх у Палестыну.
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Калі беларус выходзіць з метро, то заўсёды прытрымае дзверы, каб ча-
лавек, які за ім ідзе, мог спакойна выйсці. А рускі, той яшчэ адпаведна 
дзверы расхістае, каб ударылі чалавека за ім з усёй моцы.

Аднак у аўтобусах і трамваях людзі ездзяць зайцам. Кажуць, 
што не маюць ні грошай, ні білета, а кантралёрка ім нічога не 
зробіць, толькі кажа: “Так нельга, малады чалавек”.

Бо дзесьці павінна быць частка непарадку. Перад усім жанчына-
кандуктар – гэта ўжо памылка. Акрамя таго, гэта часта жанчыны ста-
лага ўзросту. Не раз я хачу купіць білет, а гэта бабулька мне кажа: “А, 
падабаешся мне, едзь сабе без білету”.

Якія найгоршыя стэрэатыпы на тэму беларусаў?

З нас зрабілі карыкатуру. Гадамі лічылася, што паміж Польшчай і 
Расіяй увогуле няма ніякай краіны. На захадзе Еўропы трэба было тлу-
мачыць, дзе знаходзіцца Беларусь. Кажуць, што мы народ баязліўцаў. 
Гэта нібыта галоўная рыса нашага характару. Аднак калі ўсе вакол яго 
мацнейшыя, то чалавек проста схаваецца. І так беларусы – схаваліся. 
Не люблю таксама сцверджання, што беларусы – гэта народ, які жыве 
на балотах. Ні адзін нармальны чалавек не будуе дом на балоце, на-
адварот, на ўзгорку. Згодны, што наша горка можа не высокая, але і ў 
балоце мы не жывём!

Чытаючы беларускую літаратуру, можна падумаць, што 
жывяцё пад зямлёй.

Так, любім схавацца, у дзяцінстве бавіліся ў хованкі. Калі запы-
таць дзіця на вуліцы, то кожны скажа, што гэта яго любімая гульня. 
Схавацца ў шафе, за дзвярыма. Гуляць не ў вайну, а ў шпіёнаў.
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У беларусаў падвойная натура?

Мы маем дзве душы – пра гэта пісаў ужо Максім Гарэцкі. Бела-
рус пойдзе ў касцёл, складзе рукі для малітвы, будзе маліцца і скажа, 
што ён католік, а потым пойдзе ў праваслаўную царкву і там зробіць 
дакладна тое самае. Будзе заракацца, што ён праваслаўны. Калі га-
вораць пра рэлігійны падзел у Беларусі, то часта гэтыя разважанні 
разыходзяцца з праўдай, бо гаворка ідзе пра тых самых людзей. Я па-
ходжу з каталіцкай сям’і, а ахрышчаны ў царкве. Я пытаўся бацькоў, 
чаму, а яны выкручваліся, што нібыта ў касцёл было далёка ехаць. 
Я думаю, што зрабілі гэта на ўсялякі выпадак, каб у сям’і быў адзін 
праваслаўны. Акрамя таго ў нас укаранёныя рознага кшталту за-
бабоны. Вера ў памерлых, у шаптух. Некалькі год пасля атрыман-
ня незалежнасці паганскія святы былі тут святамі дзяржаўнымі: 
Дзяды, Радаўніца, ноч Купалы, пра якую я ўжо казаў. У беларускай 
ментальнасці на першым месцы якраз дахрысціянскія традыцыі. 
Хрысціянства – таксама, але беларусы вераць, што душа памерлага 
пасля смерці павінна ісці па кладцы і не азірацца.

Чаму перад падарожжам беларус сядзе і памаўчыць?

Ну так, гэта рытуал. Я таксама так раблю. Гэта якраз прывязванне 
да забабону, нейкай дахрысціянскай традыцыі. Для нас такія паводзіны 
маюць нешта агульнае з рэлігіяй. Можа гэта мае таксама нейкі праг-
матычны намер? Можаш прысесці і падумаць: “Ці ўсё забраў? Ці еду 
ў добрым напрамку? Ці закруціў кран?”. А калі, не дай Божа, павінен 
вярнуцца дадому, то выходзячы з яго зноў, павінен абавязкова пагляд-
зець у люстэрка.

Хрысціянства і паганства – гэты дуалізм характэрны для беларусаў. 
Яны павінны былі так паводзіць сябе, каб магчы функцыянаваць паміж 
дзвюмя культурамі, у двухполюсным свеце. Расія мела адну ўладу, адну 
веру і адну дзяржаву. Тое ж было ў Польшчы. А беларус заўсёды будзе 
вырашаць: “Хмм, сталіца – Менск, але як было б добра, калі б яшчэ 
Вільня магла стаць нашай сталіцай”. А калі не Вільня, хоць гэта так па-
этычна, то можа Масква? Жыхары Гародні мараць, каб другой сталіцай 
была б Варшава. Найважней, каб мець усё прадубляванае, тады бела-
русы спакойныя. Дзве мовы: адна наша, а другая ў запас. Два паэты: 
адзін Колас, то няхай будзе яшчэ і Купала.
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Ці крыніцай такой пазіцыі з’яўляюцца ўсе гістарычныя 
трагедыі, якія напаткалі беларусаў?

Бясспрэчна. Адсюль узяўся асекурантызм, неабходнасць, каб 
заўсёды мець штосьці ў запас і ніколі не казаць праўды. А калі ўжо ка-
заць праўду, то мець яшчэ штосьці за пазухай, каб былі дзве праўды. 
Заўважце, што калі беларусу трэба сказаць “так”, то скажа “да, да”. 
Каб на ўсялякі выпадак сказаць два разы. Паляк кажа “так” альбо 
“не”, а беларус заўсёды скажа “так, так”.

Купала пісаў, што беларусы нясуць свету сваю крыўду.

Так атрымалася. Усе вакол нас моцныя, таму паказванне крыўды 
гэта форма самаабароны. Расіяне вялікія і навязваюць нам мову, палякі 
нас таксама крыўдзяць. Такім латышам і літоўцам немцы дапамагаюць, 
а нам ніхто. Мы слабыя ў асяроддзі моцных. Гэта трохі як з жанчынамі. 
Хочуць раўнапраўя, але ў канцы скажуць: “Я ж жанчына”. Усё, што 
звязана з захаваннем жанчыны, характэрна для беларуса. Напрыклад, 
наш прэзідэнт: сірата без бацькі. Такі жаночы ў гэтым! Запусціў сабе 
вусы, але застанецца такім, выхаваным маці.

Якога колеру беларусы?

Самы ўлюбёны колер – шэры. Калі б я мог прапанаваць сцяг 
Беларусі, то ён быў бы шэрым. Гэта найлепшы колер – спакойны, 
утрымлівае ў сабе ўсе іншыя колеры. Захоўвае раўнавагу, ні вясёлы, ні 
сумны, неагрэсіўны і ў той жа час такі філасофскі. І ніхто такога не мае. 
Беларусы да ўсяго дадаюць шэрасці. Не любяць кантрастаў, як фран-
цузы ці гішпанцы.

Каб не высоўвацца?

Беларусы ніколі не хацелі стаць першымі. Рускія пастаянна 
апраналі нас у мундзіры салдатаў. Верылі нам, бо мы былі добрымі 
салдатамі, пакорнымі і вернымі, але найважнейшых пасадаў нам ніколі 
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не аддалі б. Нейкае намесніцтва, чаму б і не... Таму ў КДБ, у дыпламатыі 
было многа беларусаў-намеснікаў, мы працавалі ў выведцы. Беларус 
выдатна сябе адчувае ў другім шэрагу, на заднім плане.

То адкуль узяўся першы хлопец у вёсцы, якому ўдалося стаць 
прэзідэнтам краіны?

Ха, але ж ён таксама заўсёды паўтараў, што ён малады палітык 
і хаваўся ў небяспечнае месца, за плечы дзядулі Ельцына. І ездзіў у 
Расію, дзе яму сказалі, што будзе тым першым, а аднак першым ніколі 
не стаў. У вёсцы быў першым, а потым ужо заўсёды другім. І добра сабе 
ўяўляе, што з’яўляецца другім, а першую скрыпку грае толькі ў нас. І 
тут таксама трагічнае раздарожжа: бо хацелася б у Маскву, хацелася б 
на трон, але хацелася б таксама і тут быць, у Беларусі. Гэтае жыццё з 
дзвюмя душамі ёсць у кожным беларусе.

Вы таксама жывяце адначасова двума жыццямі. Публікуеце 
беларускую паэзію і масавую расійскую літаратуру.

Жыву нават болей чым у дзвюх краінах. Жыву ў Менску, але вы-
мушаны працаваць у Маскве. І маю яшчэ маленькую кватэру ў Вільні, 
як гэта ў беларусаў, на ўсялякі выпадак.

Чым адрозніваецца чытач твораў Адама Глобуса ад чытача 
кніг Джона Томпсана?

Глобус, на жаль, не з’яўляецца пісьменнікам, для якога была б 
кан’юнктура. Гэта пісьменнік для артыстаў, для беларускай інтэлігенцыі. 
Што ж, гэта творца правінцыйны, творца малых мястэчак. Яго чакае 
цяганне па судах. Увесь час да яго хтосьці мае прэтэнзіі, штосьці не 
так напісаў, кагосьці абразіў, не справіўся з нечыімі патрабаваннямі. 
А Джон Томпсан гэта пісьменнік для мас. Калі б амерыканцы не 
стрымлівалі б яго кар’еру, то напэўна яшчэ трохі і быў бы самым вя-
домым пісьменнікам у Нью-Ёрку. Гэта добры пісьменнік. Як аўтар мае 
выдатны супакой і стабільнасць. Творчасць абодвух гэтых пісьменнікаў 
адрасавана для двух відаў чытачоў.
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Якія патрэбы ў чытача кніг Томпсана?

Ён шукае стабільнасць, любіць герояў, якія ніколі не паміраюць. 
Як дзіця, якое хоча, каб яму ўвесь час чыталі казку пра Чырвоны Ка-
пялюш. І каб кожны вечар гэтага брыдкага ваўка забівалі. Таму працяг 
аповесці пра Скарлет атрымаў такі поспех. Дзіўна, што ніхто ў Поль-
шчы не падумаў напісаць працяг трылогіі Сянкевіча. Спакойна можна 
было б махануць яшчэ некалькі тамоў.

А якую каштоўнасць мае літаратура пра Скарлет?

Гэта не Дантэ, але і “Знесеныя ветрам” таксама не з’яўляецца 
класікай літаратуры, а толькі халтурай. Ніхто не прымушаў чытачоў 
купляць гэтыя кнігі. Я не хадзіў па людзях і не ўпіхваў ім гэта, каб 
зарабіць. Не прасіў ніякіх грантаў на гэтыя кнігі.

Ці беларусам непатрэбна высокая культура?

Можна, канешне, глядзець на нас як на людзей другога гатунку, 
але насамрэч патрабуем як высокай, так і нізкай культуры. Масавая 
культура і папса нам таксама патрэбныя. У нас жа свая краіна.

Ці беларускамоўная літаратура толькі для інтэлігенцыі, для 
вузкай групы карыстальнікаў?

Не абавязкова. У школе ж ёсць беларуская літаратура. У свой час 
мэтай многіх беларускіх пісьменнікаў было знаходзіцца ў спісе школь-
най літаратуры і гэтым увайсці ў класіку. Задумка была неблагая – бе-
ларуская літаратура маладая, сто гадоў, таму не так цяжка адпавядаць 
яе правілам. У гэтым, канешне, было многа цынізму.
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Вы таксама знаходзіліся ў літаратуры, прадугледжанай 
школьнай праграмай.

Гэта праўда, але я ўжо вылецеў.

Чым адрозніваецца пісаць па-руску ад пісаць па-беларуску?

Пішучы па-руску дакладна можна зарабіць болей грошай.

Ці выбар мовы вызначаюць грошы?

Гэта праблема рынка. Дастаеўскі вырашаў, хто будзе чытачом яго 
кніг. І яго найлепшая аповесць - пра чалавека, які хацеў стаць Напа-
леонам, а не марыў быць расійскім царом. Раскольнікаў з’яўляецца ге-
роем, які можа зацікавіць французскамоўнага чытача. Сёння ў кожнай 
кнізе, ці яна па-польску, ці па-беларуску ці французску, герой будзе 
ўзгадваць побыт у Нью-Ёрку. Ці гэта так важна, на якой мове пісаць? 
Усё ж можна перакласці.

І таму Вы пісалі пра Скарлет па-руску, а не, напрыклад, па-
беларуску пра нейкую там, прыкладам, Алену з Гомеля?

А хто будзе ведаць Алену з Гомеля? Каго зацікавіла б такая 
гераіня? Скарлет усе ведаюць і любяць. Пра Алену з Гомеля можа 
пісаць толькі Адам Глобус. Мяне цікавіць славянская ідэя, беларуская 
мова і культура, але я не хачу забываць пра рэчаіснасць. У мяне няма 
заслоны перад вачыма і я ведаю, што робіцца.

Ці не адчуваеце Вы, што пішучы кнігі малым накладам па-
беларуску і шматнакладныя на рускай мове, Вы таксама 
прыкладваеце руку да русіфікацыі?

Я ўжо васемнаццаць гадоў хаджу на дэманстрацыі, арганізаваныя 
нацыянальнай апазіцыяй, якая змагаецца за беларускую мову. Халера, 
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васемнаццаць гадоў хаджу, б’юся, калі трэба, і яшчэ павінен быць у 
нечым вінаватым? Пра Лукашэнку я таксама напісаў усё, што думаю, 
але ж я не магу пісаць увесь час пра адно і тое ж. Я не бяру ўдзелу 
ў русіфікацыі, не вырашаю дзяржаўнай палітыкі. Калі б людзі хацелі 
чытаць пра Скарлет па-беларуску, паверце мне, было б напісана па-
беларуску. Але людзі купляюць кніжкі па-руску. Канец, кропка. Пра-
бачце, я не буду падыходзіць да кожнага чалавека, які плаціць у кнігарні 
за рускамоўную літаратуру, і казаць: “Вы не вельмі добра робіце”. 
Зрэшты, сам чытач напэўна ведае, што робіць дрэнна і прызнаў бы маю 
правату. Людзі часам хочуць паслухаць беларускую музыку, хочуць па-
чытаць на гэтай мове апазіцыйную газету, час ад часу нейкія вершы, 
могуць купіць дзіцяці кніжку на беларускай мове, але крымінал аль-
бо амбітную літаратуру хочуць чытаць па-руску. У тэлебачанні руская 
мова, дзяржава гаворыць па-руску, усе чыноўнікі гавораць па-руску 
і чалавек думае па-руску. Беларуская мова на другім плане. Што ж 
рабіць, калі The Rolling Stones лепшыя за ўсе беларускія гурты разам 
узятыя? Ваш Чэслаў Неман2 таксама быў добры і валасы меў доўгія як 
Джон Ленан, але гэта не быў Джон Ленан. Чаму тады да пісьменнікаў 
такія прэтэнзіі? Я не Леў Талстой і я ведаю пра гэта.

Вы не бачыце небяспекі ў Расіі?

Не бачу нябяспекі ў рускай культуры. Канешне, бачу яе ў 
расійскім мілітарызме, але не ў мове. Расійская імперыя фінансавала 
развіццё кнігачытання, перакладаліся кнігі з усіх моў. І калі я маю ах-
воту пазнаёміцца з японскай літаратурай, я куплю кнігу з японскай 
літаратурай па-руску. Расіяне зрабілі вялікую працу па перакладзе ўсіх 
кніг, якія хочацца чытаць і якія трэба перачытваць. І за гэта ім варта дзя-
каваць. Ці хтосьці ў здаровым розуме мог бы сказаць, што гэта дрэнна?

2  Чэслаў Неман (1939 - 2004), сапраўднае прозвішча- Выдрыцкі. Спявак, кампазітар. 
Нарадзіўся ў Старых Васілішках, на Гарадзеншчыне. У 1958 годзе ў рамках 
рэпатрыацыі выехаў у Польшчу. Кумір моладзі 60-х. Шматразова прызнаваўся 
найпапулярнайшым і найлепшым вакалістам Польшчы





Бог нічога добрага
для іх не зрабіў

Каля магіл людзі 
ставяць стол, на 
якім гарэлка, і цэлы 
дзень балююць. 
Ядуць каля магіл, 
п’юць у вялікіх коль-
касцях, і пад канец 
дня, зусім п’яныя, 
як трупы ляжаць на 
гэтых магілах, часам 
заводзячы нейкія 
песні. Гэта жахлівае 
відовішча.

Размова з 

Паўлам Севярынцам
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Ты правёў два гады на “хіміі” за пратэсты пасля рэферэндума 
ў 2004 годзе. Трапіў у вёску Малое Сітна на паўночна-ўсходнім 
кавалачку Беларусі. Што гэта за вёска?

Малое Сітна – гэта непрыкметная беларуская вёска. Аднак ча-
сам такія мясціны маюць багатую гісторыю, а рэгіён, дзе размешчана 
Малое Сітна, калыска Беларусі. На гэтых землях узнікла Полацкае 
княства. Па дарозе, якая ідзе праз вёску, праходзіў Уладзімір Вялікі, 
едучы з Ноўгарада ў Полацк. Там хадзіў Торвальд Вандроўнік1 і ў тых 
ваколіцах яго магіла. Пазней на гэтых землях войскі Стэфана Баторыя 
змагаліся з арміяй Івана Жахлівага, праходзілі праз іх таксама войскі 
Напалеона, а ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя якраз пра гэтыя мясціны пісаў 
Ян Баршчэўскі. У кнізе “Шляхціц Завальня” Сітна ўспамінаецца тры 
разы. У Малым Сітне можна знайсці магілы паўстанцаў з ХІХ ста-
годдзя. У часы ІІ сусветнай вайны Сітна таксама не сыходзіла з арэ-
ны гісторыі. На гэтых землях пачалася аперацыя “Багратыён”, якая 
вызваліла нашу краіну ад фашыстаў.

Вельмі багатая гісторыя для вёскі, якая налічвае трохі больш 
за трыста жыхароў.

Вядома, жыхары вёскі зусім не ведаюць гэтую гісторыю. Калі я 
расказваў ім пра ўсё, іх вочы былі круглымі ад здзіўлення. Калі чулі, 
што ў гэтых ваколіцах былі Уладзімір Вялікі, Усяслаў Чарадзей, На-
палеон, што хадзілі па тых жа сцежках, што і яны, то на гэтых тварах, 
знішчаных алкаголем, з’яўляўся гонар. Неяк святлелі. Яны ўяўлялі 
сабе, што паходжанне з гэтых земляў азначае прыналежнасць да ней-
кага добрага грамадскага класу.

А хто ў сапраўднасці жыхары Малога Сітна?

У асноўным там жывуць пенсіянеры. Маладых людзей няш-
мат. Маладыя альбо ўцякаюць, альбо, калі застаюцца, штодзень 

1  Торвальд Вандроўнік – скандынаўскі місіянер; у Х ст. трапіў на полацкія землі, дзе 
распаўсюджваў хрысціянскую веру. Пахаваны ў закладзеным ім самім манастыры 
св.Яна Хрысціцеля ў Полацку.
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напіваюцца. Людзі сярэдняга ўзросту дзеляцца на дзве катэгорыі. Адны 
даўно ўжо адтуль выехалі і прыязджаюць толькі на нейкі час да сваякоў. 
Другая група – тыя, хто не пакінуў гэта месца і ўжо з яго не вырываец-
ца. Іх знішчыць алкаголь. Некаторыя маладыя мужчыны перад трыц-
цаццю гадамі ўжо практычна не маюць зубоў – страцілі іх у бойках. 
Дваццацігадовыя дзяўчаты выглядаюць як старыя жанчыны.

Ці ёсць у вёсцы калгас?

Ужо не. Калісьці было тры, але заняпалі. У Беларусі гэта ўжо 
прадвызначае усё, азначае канкрэтную безнадзейнасць. Вёска, у 
якой няма калгасу, гэта вёска, забітая дошкамі. Калгасы заняпалі 
ў часы Аляксандра Лукашэнкі і хіба што якраз таму ён не любіць 
гэтых тэрыторый.

Як людзі ставяцца да зямлі?

Тыпова па-савецку. Зямля ўсіх, а гэта значыць нічыя. Можа знойд-
зецца пару чалавек, якія яе шануюць. Адзін з такіх – сын дысідэнтаў, 
якіх сюды выслалі. Ён нават на гэтых балотах здолее збіраць нядрэн-
ны ўраджай. У яго прыгожыя яблыні, трускаўкі. А іншыя кажуць, што 
зямля дрэнная і не варта ёй займацца. Практычна не гадуюць ні кароў, 
ні свіней. Нават у краме харчовыя тавары паходзяць з па-за Сітна. Гэта 
сорам, але на вёсцы людзі купляюць бульбу, малако і мяса ў краме. 
Стаяць у чарзе і чакаюць, пакуль прывязуць ежу.

З чаго людзі там жывуць?

З лесу. Там няма нічога апроч лесу. Усе ўрадлівыя землі абсад-
жаны дрэвамі, а горшыя ў карыстанні сялянаў, хаця яны імі, зрэш-
ты, і не карыстаюцца. Усё жыццё Малога Сітна канцэнтруецца на 
тым, што звязана з лесам. Калі ты начальнік, маеш шанс загнаць 
некалькі вагонаў дрэва і атрымаць з гэтага неблагі прыбытак. Сто 
пяцьдзесят чалавек працуе на высечцы лесу. Драўніну высылаюць 
у Еўропу, і хіба нідзе няма такога драпежніцкага вядзення лясной 
гаспадаркі, як там. Выразаюць маладзенькія сосны, на палову мен-
шыя за тыя, што патрабуе норма.
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У лесе жыхары збіраюць ягады, грыбы, усё, нават шышкі. Лясныя 
прадукты ў асноўным ідуць у Германію, таму калі толькі захочацца, пад-
час цяжкай працы можна назбіраць столькі грыбоў, каб забяспечыць 
сабе цалкам неблагое жыццё. Вядома, тады сур’ёзна павінна праца-
ваць уся сям’я. На жаль, жыхары Малога Сітна большасць атрыманых 
грошай аддаюць на алкаголь і закуску. Калі канчаецца сезон і ў лесе 
ўжо няма ні ягад, ні грыбоў, наймаюцца на працу па высечцы лесу.

Ёсць яшчэ адзін спосаб заробку – донарства. Гэта ўжо амаль пра-
мысловасць. Калі мужчыны не маюць грошай, яны едуць у горад здаць 
кроў, часта зусім п’яныя.

Колькі трэба грошай, каб пражыць у вёсцы?

На месяц хопіць ста долараў, калі ёсць дах над галавой і маленькі 
агарод. Такая ж прыкладна і пенсія, але большасць грошай прапіваецца, 
таму неабходны дадатковыя даходы.

Наколькі вялікай праблемай з’яўляецца алкаголь?

Гэта галоўная пацеха. Яго перад усім прывозяць з Расіі. Калі не 
хапае алкаголю, п’юць растваральнік ці вадкасць для шыбаў. Праз тры 
гады такога піцця людзі пачынаюць хварэць эпілепсіяй, маюць дзіркі ў 
мазгах і клопат з хадой. Нараджаюцца хворыя дзеці. Але людзей гэта 
анічому не вучыць.

Там ёсць дзяўчына, якую дзяржава выслала, каб адпрацава-
ла навучанне ва ўніверсітэце. Жыве з мужам. Каталічка. Прыехала з 
аптымізмам, што сама тут усё зменіць. Яе завуць Вікторыя Віктараўна, 
двойчы прадвызначана для перамог. Гэтая дваццацідвухгадовая дзяўчына 
насамрэч паўтары гады змагаецца з найгоршымі з’явамі ў Малым Сітне: 
з крадзяжом дрэва з леса і з алкагалізмам. Я бачыў, як сама хадзіла да 
гэтых людзей, забірала ў іх бутэлькі і разбівала іх. Яна зрабіла так, што 
гэтыя прапітыя няўдачнікі адчуваюць павагу перад ёй. 
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У якіх умовах жывуць людзі ў вёсцы?

Жывуць у звычайных вясковых дамах. Хатнія агароды 
маленькія і дрэнныя.

Электрычнасць ёсць?

Так, праведзена яшчэ ў савецкі час. Але няма газу, і таму карыста-
юцца электрычнымі кухнямі.

Ці дагледжаныя хаты, ці людзі даглядаюць падворкі?

Стараюцца, але больш па абавязку, а не па добрай волі. Смецце 
часта выкідваюць у лес. Паміж дрэвамі можна знайсці розныя рэчы. І 
гэта вялікая праблема, бо бяздомныя сабакі, якіх там мноства, разно-
сяць гэтае смецце. Складваецца ўражанне, што на вёску ўпала бомба 
са смеццем з сілай выбуху на некалькі кіламетраў. Усюды банкі, нейкія 
пакункі з паперы і цэлафану. Усё валяецца і гэтага не ўдаецца пры-
браць. Я спрабаваў, але сабакі рабілі сваё. Пасля кожнага п’янства 
смецця прыбывае, часта ў ім ляжаць людзі.

Канешне, у Малым Сітне можна жыць культурна і на цалкам 
высокім узроўні. Там ёсць такія дамы, што я і ў Менску не бачыў. 
Мясцовы егер, які займаецца бізнесам, сабе такі пабудаваў. Што 
праўда, уладальнік сядзіць зараз у турме за кантрабанду тавараў праз 
беларуска-расійскую мяжу.

Людзі, якія маюць грошы, не ведаюць, у што іх інвеставаць. Маюць 
дома па пяць, шэсць пралак, некалькі тэлевізараў і не маюць паняцця, 
што з гэтым усім рабіць. Маюць замала, каб перасяліцца ў Полацк, але 
хапае на такога тыпу каштоўнасці і таму іх збіраюць.

Якая эстэтыка гэтых людзей, што ім падабаецца?

Іх густы цесна звязаныя з тэлебачаннем. Як сарокі збіраюць усё, 
што ззяе. Можа таму, што маюць такое шэрае жыццё? Аўтамабіль аба-
вязкова павінен быць каляровы, каб за сто метраў быў бачны. Най-
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часцей гэта бітыя машыны з Захаду. У дамах дамінуюць яркія колеры, 
дзеці гэтак жа апранаюцца. Там функцыянуе паняцце еўрарамонту, 
але дазволіць сабе могуць толькі самыя багатыя, такія, як егер. Слова 
“Еўропа” асацыюецца з тым месцам, куды высылаецца дрэва і адкуль 
прыходзяць грошы. Ёсць многа сатэлітарных антэнаў.

Ці даступна медычнае абслугоўванне?

На месцы ёсць доктар і стаматолаг. Лекар у стане дапамагчы толькі 
ў некаторых выпадках, мае некалькі розных таблетак. Спадарыня до-
ктар ужо старэнькая, перад маім ад’ездам зламала нагу і была не ў стане 
хадзіць да хворых. Калі штосьці сур’ёзнае, трэба ехаць у Полацк.

Пошта?

Ёсць. Я карыстаўся ёй, каб тэлефанаваць. Гэта цэлая цырымонія. 
Каб патэлефанаваць далей, чым у Полацк, трэба замаўляць размову і 
чакаць каля дваццаці хвілін, пакуль адкажуць з цэнтральнага пункта. 
Потым тэлефаністка тэлефануе на пададзены нумар і кажа формулу: 
“Прашу чакаць, будзе размова”. Часам гэта так доўга цягнулася, што 
ў мяне ўжо нерваў не хапала. Якасць размовы настолькі кепская, што 
здаецца, лягчэй было б перакрычаць тыя трыста кіламетраў.

Жыхары вёскі лічаць сябе беларусамі ці рускімі? Ці не 
ідэнтыфікуюць сябе па нацыянальнасці?

У Малым Сітне большасць людзей адкажа: “Я беларус”, але 
сітуацыя даволі складаная. Напрыклад, там жыве адна жанчына, яе за-
вуць Паўлаўна. У пашпарце напісана Олена Павловна, бо нарадзілася 
ва Украіне. Доўгі час, калі жыла з сям’ёй на Далёкім Усходзе, дзесьці 
ля Ціхага акіяна, лічыла сябе расіянкай і падпісвалася Елена Павлов-
на. Калі прыехала ў Беларусь, стала Аленай Паўлаўнай. Падчас аран-
жавай рэвалюцыі ва Украіне ганарылася падзеямі ў Кіеве і казала: “Я 
ўкраінка, бо я нарадзілася ва Украіне. Віктар Юшчанка мой прэзідэнт, 
я з лагера аранжавых. Разом нас багато”. Стала Оленой. Аднак пас-
ля таго, як ва Украіне пачаўся крызіс і Юшчанка не аказаўся моцным 
кіраўніком, сказала, што яе прэзідэнт Уладзімір Пуцін. Казала, што яна 
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з Расіі і мы нават не можам сабе ўявіць, як выглядае сапраўдны акіян, 
бо ў Беларусі маем толькі свае азёрцы, якія нагадваюць лужыны. “У 
нас у Расіі ёсць газ і нават лес лепшы, не такі, як тут у вас”, - расказва-
ла і прасіла называць яе Елена...

А калі наступіў газавы канфлікт з Расіяй, паведаміла: “Мой 
прэзідэнт – Лукашэнка, я Алена Паўлаўна, беларуска. Што мне да 
Украіны і Расіі”.

Такія паводзіны – гэта можа і сіла, а можа і слабасць беларускага 
характару, але тыповае ў тым краі. Многія жыхары кажуць, што яны 
расіяне. Вырашае таксама веравызнанне.

Як уплывае суседства Расіі?

Перад усім можна глядзець расійскія тэлеканалы. Гэта 
распаўсюджвае рускую мову. З другога боку, гэтыя каналы не пера-
крываюцца беларускімі, як у іншых частках краіны і ў іх многа крытыкі 
Лукашэнкі. Істотную ролю адыгрывае мяжа, а дакладней, яе адсут-
насць. Пераходзіць можна практычна свабодна. Няма ні памежных 
пунктаў, ні слупоў. Розніца ў коштах заахвочвае да кантрабанды. Усе, 
хто займаецца гэтым, наймаюць вялікія аўтамабілі. Начамі Малое 
Сітна аж дрыжыць, па дарогах цягнуцца фуры і вязуць на расійскі бок 
мноства розных тавараў. А полацкія міліцыянты ў гэты час стаяць на 
дарогах і з кожнага кіроўцы бяруць па некалькі соцень зялёных. Егер, 
хутчэй за ўсё, камусьці не заплаціў і таму трапіў за краты. Акрамя таго 
расійскія крыміналісты прыязджаюць у Беларусь і гуляюць, а расійская 
міліцыя іх тут не шукае. Калі там усё супакоіцца, а тут наробяць спраў, 
вяртаюцца ў Расію і так сабе вандруюць туды і назад.

Наяўнасць папраўчай калоніі, у якую цябе саслалі, напэўна 
ўплывае на жыццё вёскі.

Так, абодва светы, крымінальны і вясковы, суіснуюць паміж са-
бой. Праблема ў тым, што пранікненне аднаго свету ў другі не ідзе на 
карысць людзям. Крыміналісты вучаць людзей сваім паводзінам, а тыя 
адказваюць ім узаемнасцю – алкаголем. Наступае крыміналізацыя 
грамадства, што праяўляецца хаця б у хуткім засвойванні рускай лаянкі. 
Цяжка жыць на стыку гэтых культур.
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Як выглядаў дзень на “хіміі” у Малым Сітне?

Пад’ём а шостай раніцы. Потым сход, на якім праверка 
прысутнасці і едзем на працу ў лес. Займаемся высечкай дрэваў, іх сар-
таваннем і звозам. Праца цяжкая фізічна і небяспечная, бо ўжываецца 
старое савецкае абсталяванне. А сямнаццатай заканчваем, вяртаемся 
ў вёску, гатуем сабе ежу, глядзім навіны. І кладземся спаць.

Наколькі ты быў свабодны ў той вёсцы?

Я мог без праблем хадзіць у радыусе нейкіх трох кіламетраў. Быў 
пад пастаянным назіраннем. Перад выбарамі, калі хацеў агітаваць за 
Мілінкевіча, адразу ж з’явілася міліцыя.

Ці здараюцца там сур’ёзныя выпадкі?

Калі мужчыны нап’юцца, здараюцца цуды. Неяк на дыскатэку 
прыехалі чатыры міліцыянты. Мясцовыя акружылі іх так, што тыя 
павінны былі бараніцца пры дапамозе пісталетаў. Але нарэшце ў іх 
скончыліся патроны, сяляне іх злавілі і вырашылі праверыць, ці ўмеюць 
плаваць, укінулі ў возера. Егер –той, што зараз сядзіць – паставіў га-
рэлку ўсім, хто так расправіўся з міліцыянтамі. Потым сялянаў нават не 
арыштавалі, а міліцыянтаў звольнілі з працы. Бо як гэта так – зброю 
пагубілі невядома дзе.

Якая пазіцыя і роля жанчын у вёсцы?

Жанчыны ўтрымліваюць усю хатнюю гаспадарку замест муж-
чын. Ва ўстановах таксама дамінуюць жанчыны: на пошце, у сельскім 
савеце, у школе на высокіх пасадах. Нават кіраваннем леса займаец-
ца жанчына. Мужчыны ў гэты час галоўным чынам п’юць, але і жан-
чын алкагалічак, на жаль, таксама хапае. У Малым Сітне мала сямей 
у традыцыйным значэнні гэтага слова. Пераважае пазашлюбнае су-
жыцельства. Адносіны выпадковыя, кароткатэрміновыя. Загадкай ча-
сам з’яўляецца, чые дзеці жывуць у гэтых сем’ях. Паведамленне пра 
кагосьці, што гэта жонка ці дзеці нейкага мужчыны, выклікае смех.
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Падобныя адносіны і да абортаў. Калі жанчына едзе ў горад, то 
амаль дакладна, што будзе перарываць цяжарнасць. Там гэта як раз 
плюнуць. Адна з дзяўчын працуе, пілуючы драўніну. Для гэтага трэ-
ба каласальная фізічная праца. Аднойчы зацяжарыла. Спецыяльна 
выбірала самую цяжкую працу, каб выклікаць выкідыш. Потым аб-
трэслася і паведаміла, што ўсё ўжо добра, што трошкі памучылася, але 
ўсё ўжо скончылася.

Як выглядае сітуацыя з дзецьмі ў вёсцы? Ці паводзяць яны 
сябе так як бацькі?

На першы погляд выглядаюць як прышэльцы з іншай планеты. 
Дарослыя п’юць, платы валяцца, жыццё як маразм, але дзецям адда-
юць усё самае лепшае. Быць можа, гэта такая савецкая псіхалогія, а 
можа проста чалавечая. Таму дзеці добра апранутыя, усе абавязкова 
маюць мабільныя тэлефоны, нават калі ў Сітне няма сувязі. Дзеці вы-
хваляюцца імі ў вёсцы і гуляюць.

Калі ідуць у школу, то ў гэтых сваіх каляровым адзенні вельмі роз-
няцца ад шэрага краявіду. У беларускіх вёсках самымі важнымі падзеямі 
дня з’яўляецца выган кароў на пашу і іх вяртанне. Гэта вызначае рытм 
жыцця. У Малым Сітне такім момантам з’яўляецца паход дзяцей у 
школу і назад. У школу ходзяць таксама дзеці з навакольных вёсак. Усе 
яны пасля заканчэння школы ўцякаюць з вёскі. Усе як адзін. Пра гэта 
нават не разважаецца, няма выбару: застацца ці паехаць, ёсць толькі 
пытанне – куды.

Ці захаваліся нейкія старыя звычаі, рэшткі фальклору, не 
знішчанага савецкай уладай і дэмаралізацыяй?

Тое, што захавалася, гэта нейкія панурыя абрады. Усё кан-
цэнтруецца вакол могілкаў і магіл. Зрэшты, могілкі ў самым 
цэнтры, што ўжо мае нейкі сімвалічны змест. Жыццё канцэн-
труецца вакол іх. Падчас кожнага свята людзі прыходзяць туды. 
Прыходзіць увесь населены пункт, а перад брамай могілак стаіць 
каля трыццаці аўтамабіляў, цесна прыпаркаваных. Каля магіл 
людзі ставяць стол, на якім гарэлка, і цэлы дзень балююць. 
Ядуць каля магіл, п’юць у вялікіх колькасцях, і пад канец дня, 
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зусім п’яныя, як трупы ляжаць на гэтых магілах, часам заводзячы 
нейкія песні. Гэта жахлівае відовішча.

Калі я пытаўся, як яны сабе ўяўляюць будучае жыццё, адказвалі: 
“Памром і будзем гніць у яме, таму і прыходзім да гэтай ямы”. Яны ўсе 
святы, якія ў хрысціянстве звязаны са святлом, зводзяць да магільнай 
цемры. Гэта рэшткі паганства, дзядоў, але для мяне ў гэтым ёсць 
штосьці сатанічнае. Бо як можна так спіцца, выць і паводзіць сябе 
там, дзе крыжы?

Якія іх адносіны да Бога?

Мяне здзівіла, але людзі там самі практычна ўвогуле не думалі і 
не размаўлялі пра Бога. А калі і гаварылі, то толькі тое, што Бог дрэн-
ны для іх, бо нічога добрага для іх не зрабіў. Калісьці туды прыехалі 
дзве евангелісцкія місіянеркі. На пачатку вёскі, дзе пачалі навуку, на іх 
яшчэ казалі “місіянеркі”, але ўжо пасярэдзіне іх назвалі сектанткамі, а 
на самым краі, на хутары, абазвалі сатаністкамі. У рэшце рэшт людзі 
выклікалі міліцыю, якая забрала гэтых жанчын і адправіла іх у Менск.

У фільме Юрыя Хашчавацкага2 ты казаў, што людзі там 
паўтараюць: “Напэўна, ёсць Бог, але мы ў яго не верым”.

Пачуццё несправядлівасці, крыўды настолькі вялікае, што людзі 
гавораць падобнага кшталту фразы. Думаюць і адчуваюць так. Такі іх 
светапогляд: можам пагадзіцца, што Бог стварыў гэты свет, можам 
пагадзіцца, што ён здолее рабіць цуды, але не тут, не на гэтай зямлі, 
не для нас, таму мы яго адкідаем. Людзі там па-хрысціянску баяцца 
Бога, але яго не хочуць. У іх нейкая страшэнная пустэча. Бабуля, якая 
прадстаўляла мне гэтае бачанне свету, была напоўнена якраз такой 
дзіўнай пустэчай.

2  Гаворка пра фільм “Плошча” 2006 г., які паказаў падзеі сакавіка 2006 г., калі 
моладзь, пратэстуючы супраць фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, 
заблакавала галоўную плошчу Менска, стварыўшы на ёй намётавае мястэчка.
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У што тады вераць і пра што мараць жыхары вёскі?

Гэта простыя мары – паглядзець добры фільм па тэлевізары. Калі 
ідзе іх любімы серыял, яны ў стане нават паправіць антэну, каб не было 
перашкодаў. З марамі звязана яшчэ адна важная падзея. Сітна – гэта 
найдалейшая на поўначы станцыя віцебскай чыгункі і раз у год чыгунка, 
якая з’яўляецца багатым прадпрыемствам, прывозіць туды найлепшых 
працаўнікоў і бізнесоўцаў. Гэта выглядае так, што на Раство ў Малое 
Сітна прыязджае “Рэтра Цягнік”, не ведаю, чаму яго так называюць, 
пяць вагонаў, якія стаяць у лесе недалёка ля вёскі. Арганізатары пры-
возяць Дзеда Мароза і Снягурку, спілоўваюць вялікую елку і, канешне, 
усіх гасцей частуюць добрай ежай і гарэлкай класу Люкс. Каля цягніка 
– ахоўнікі, але сярод жыхароў вёскі заўсёды знойдзецца некалькі сме-
лых, якія спрабуюць трапіць унутр, каб пазней расказваць, што там 
бачылі. А другія толькі стаяць побач з румянцам на твары і глядзяць, як 
гэта – быць на такім мерапрыемстве. 

Можа скласціся ўражанне, што ўласнае жыццё іх мала цікавіць.

Зусім не цікавіць. Жывуць жыццём з “Рэтра Цягніка” альбо 
жыццём Алы Пугачовай – гэта для іх высокая культура. Захапляюцца 
любоўнымі гісторыямі спявачкі. Жыхары вёскі жывуць не ў Сітне, а ў 
тэлевізары, у свеце серыялаў. Размаўляюць пра гэта, а ўвогуле не пра 
свае справы. Жывуць нібы на нейкай касмічнай станцыі з пераканан-
нем, што жыццё і Зямля зусім у другім месцы.

Ці паўтараюць: “Абы толькі вайны не было”?

Не, зусім наадварот. У Сітне ўсе хочуць вайну, няважна з кім – 
з Чачнёй, Кітаем, Амерыкай, толькі б змагацца. Калі ў сакавіку 2006 
года адбываліся акцыі пратэсту на Кастрычніцкай плошчы, то мужчы-
ны ў Малым Сітне прыдумалі, што пасадзяць мяне на добры трактар, 
а трактары там нагадваюць танкі, запасемся зброяй і, трымаючы бел-
чырвона-белыя сцягі, паедзем у сталіцу змагацца.
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А як там узгадваюць сапраўдную вайну?

Малое Сітна, як і ўся Беларусь, было ўзята ў два агні. Калі ў 1941 
годзе немцы атакавалі, з Масквы прыйшоў загад эвакуяваць партыйных, 
а камсамольцам раздаць зброю. Сабралі ўсіх гэтых шаснаццацігодкаў, 
далі зброю і сказалі: “Ну, мальцы, вы павінны бараніць нашу радзіму”. “А 
вы куды?” “Ну, мы ў Маскву”. “А што нам рабіць?” “Ідзіце ў лес”. І так 
камсамольцы пайшлі ў лес. Хутка прыехалі немцы на матацыклах, забралі 
ў дзяцей зброю і загадалі ісці да матак. Тады немцы яшчэ цывілізавана 
ставіліся да беларусаў. Хлопцы разбегліся па хатах. Хутка палова з іх пача-
ла супрацоўнічаць з немцамі, а палова пайшла ў партызаны.

На самым пачатку, мяне пасялілі пад наглядам у маленькай хатцы, 
у якой вісела чырвоная зорка. Калі мяне сустрэла Алена, тая, што часта 
змяняла сваю палітычную самасвядомасць, запытала: “Такі з цябе дэ-
макрат, а ты ў хаце паліцая жывеш?”. Якога паліцая? Там жа чырвоная 
зорка вісіць!

Алена адказала мне, што чалавек, які там жыў, быў паліцаем, але 
дапытваючы партызанаў, назбіраў сведчанняў, што таксама ваяваў з 
немцамі. Пасля вайны зрабіў сабе дакументы ветэрана. Толькі праз 25 
гадоў яго хтосьці выдаў і ён быў сасланы ў лагер.

Якія погляды вяскоўцаў на палітыку?

Для іх усё дрэннае і ўсе дрэнныя. Дрэнны Лукашэнка, дрэнная 
апазіцыя і дрэнны Захад, бо ніхто імі не цікавіцца. З-за Лукашэнкі 
збанкруціліся прадпрыемствы, заняпалі калгасы. Але жыхары не ба-
чаць магчымасці зменаў да лепшага. Калі туды прыехаў Аляксандр 
Мілінкевіч, ён не быў для іх кімсьці, хто хоча нешта змяніць, але той, 
каму можна пажаліцца, паскардзіцца на іншых, данесці на начальніка. 
З другога боку ад звыш трохсот жыхароў Мілінкевіч, па нашых дадзе-
ных, атрымаў сто дваццаць галасоў. Гэта шмат. Вядома, урну запоўнілі 
галасамі ў так званым датэрміновым галасаванні, таму афіцыйныя 
вынікі былі іншымі.

Што жыхары гавораць пра Лукашэнку?

Аднойчы да мяне прыйшоў чалавек, трошкі нападпітку. Папрасіў, 
каб я расказаў яму пра сваё жыццё, пра тое, у што я веру, і я пачаў яму 
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расказваць пра апазіцыю і маю веру ў Бога. Пытаў, чаму мне не падаба-
ецца Лукашэнка, таму я таксама спакойна патлумачыў, што не падаба-
ецца, паколькі прывёў краіну да дэструкцыі, усё разваліў. А той слухае, 
ківае галавой, кажа, што я маю рацыю. А пасля моцным і ўпэўненым 
голасам сказаў: “Але я за Бацьку! Я - за Бацьку! Бо ён добры, толькі ўсе 
яму перашкаджаюць”. У канцы мой госць сказаў: “І ты маеш рацыю, і 
бацька мае рацыю, Вы неяк так разам павінны паспрабаваць...”.

Як паводзіць сябе мясцовая ўлада?

Гэта савецкія людзі. Ім нічога не хочацца і няма такой улады, 
якая стараецца зрабіць штосьці для жыхароў. Людзі, хоць і глядзяць 
фільмы пра мужных шэрыфаў, нават не падумаюць, што таксама маглі 
б мець такую мясцовую ўладу. Калі набліжаюцца выбары, улада трохі 
актывізуецца, але толькі дзеля таго, каб не дапусціць ніякай апазіцыі.

Колькі такіх Малых Сітнаў у Беларусі?

У нашай краіне дваццаць тысяч вёсак. Думаю, што кожная трэ-
цяя мясціна кшталту Малога Сітна, асабліва ў чарнобыльскай зоне і 
на ўсходзе краіны. Канешне, спецыфікай “маёй” вёскі была “хімія”. 
Такіх устаноў каля шасцідзесяці, але яны яшчэ маюць свае філіялы, 
раскіданыя па ўсёй Беларусі.

Які ўплыў вёскі на Беларусь?

Вялікі. Беларусы – гэта народ, які за кароткі час перамясціўся 
з вёскі ў горад, уплыў вёскі аднак застаўся. Таму беларусы захапля-
юцца Лукашэнкам, бо гэта палітык вясковага тыпу. Гэта вясковы 
лідэр і збірае перш за ўсё галасы людзей, карані якіх былі вырва-
ны з вясковага асяроддзя і перанесены на асфальт. У краіне, у якой 
урбанізацыя была б доўгім і натуральным працэсам, такі палітык не 
атрымаў бы такой улады. Гэта чалавек вёскі і падабаецца тым, хто 
думае катэгорыямі вёскі.





Мы ўжо змучаныя

Мы стараемся 
існаваць па меры 
магчымасці нармаль-
на: пісаць кнігі, пе-
ракладаць, выдаваць. 
Толькі няма нічога, 
што б нас яднала. Я 
не сказаў бы нават, 
што прычынай, якая 
яднае інтэлектуалаў, 
з’яўляецца жаданне 
пераменаў. Жывём для 
сябе, кожны сабе.

Размова з 

Валянцінам Акудовічам
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Русіфікацыя, саветызацыя і рэпрэсіі знішчылі беларускую 
інтэлектуальную эліту. З яе адсутнасцю Беларусь змагаецца 
хіба што да сёння, нягледзячы на некалькі дзесяткаў год 
адноснага спакою.

Так, гэта адна з найбольшых праблемаў Беларусі і адна з прычын 
таго, што беларусы не могуць адчуць сябе сучасным народам. Калі ў 
1991 годзе я пайшоў працаваць у газету “Культура”, якая тады пачы-
нала выходзіць, яе галоўны рэдактар Вольга Іпатава папрасіла мяне, 
каб рэдагаваў рубрыку “Эліта”. Слова “эліта” мела ў гэтай сялянска-
рабочай краіне прыніжальнае значэнне, тым больш што ў Савецкім 
Саюзе яго ўжывалі выключна ў негатыўным кантэксце. Рэвалюцыя ў 
1917 годзе была дзеля таго, каб фізічна знішчыць эліту. Усё, што звяз-
валася са старой культурай, пагардліва вызначалася як “элітарнае”. 
Канешне, камуністы стварылі ўласныя эліты, але да часоў перабу-
довы гэта слова не ўжывалася ў савецкай мове. За саму фармулёўку 
“бальшавіцкія эліты” пагражалі рэпрэсіі.

Калі прыйшла перабудова, многае, што раней было забаронена, 
стала магчымым, але свядомасць людзей асвойвалася з гэтай задачай 
паволі, таму ў тыя часы назва “Эліта” адной з рубрык у часопісе аз-
начала маленькую рэвалюцыю. Мы друкавалі там тэксты найлепшых 
еўрапейскіх філосафаў.

Значна адчувалася адсутнасць эліты?

Калі на пераломе 80-х і 90-х гадоў пачалося нацыянальнае адрад-
жэнне, калі паўставаў Беларускі Народны Фронт, калі нашай мове 
вярталі нармальны статус, калі вярталіся нацыянальныя сімвалы, мы 
зразумелі, што альбо вельмі хутка падрыхтуем нацыянальную эліту, 
альбо наша перамога будзе страчана.

Бо можна раз ці два выцягнуць на вуліцы дзесяткі тысяч людзей 
і маршыраваць з імі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, але без эліты 
гэтыя масы нічога канструктыўнага не дасягнуць. Вялікія дэманстрацыі 
– гэта як паводка – шырокая, але плыткая, і хоць за кароткі час можа 
заліць вялікі абшар, то гэтак жа хутка можа і адысці. Эліту ж можна 
параўнаць з рэчышчам ракі, у якім вада заўсёды ёсць. Ніколі не высы-
хае, хоць часам бывае яе мала. У фармаванні народа не важна, як многа 
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людзей пад уплывам моманту перажыве нацыянальны пад’ём, але тое, 
ці знойдуцца асяродкі, якія будуць у стане доўга вытрымаць каля на-
цыянальных каштоўнасцей. 

Прашу прабачэння, але нам здаецца, што некаторыя 
нацыянальныя каштоўнасці не вельмі спалучаюцца з 
сённяшняй рэчаіснасцю. Нават сядзіба Беларускага Народнага 
Фронту выглядае не як офіс апазіцыі, а як народны клуб 
пачатку ХХ стагоддзя. І гэта пытанне не недахопу сродкаў, а 
недахопу густу.

Беларускі народ мае сялянскі радавод – можна да гэтага 
прыдзірацца, але гэтага не змяніць. Палякі ішлі зусім іншай даро-
гай. Яны фармаваліся, абапіраючыся на шляхецкую культуру, потым 
інтэлігенцыя, гарады. Нашы гарады былі на 50 працэнтаў габрэйскія, 
на 20 працэнтаў рускія і польскія, і ў вельмі малым працэнце беларускія. 
Беларуская культура вырастала з сялянскіх хатак. Так насамрэч, ідэолагі 
беларускага адраджэння не мелі на што абапірацца. Адзінае, маглі 
адрасаваць да вясковага селяніна, якому былі да лямпачкі ўсе аповесці 
пра народ. Калі ж гаварыць пра эліту, то Беларусь пачынала практычна 
з нуля. А калі яна пачала фармавацца, то выбірала эміграцыю ў Поль-
шчу альбо рускую культуру. А тут, на зямлі, ніхто не заставаўся.

А калі хто заставаўся, то яго ў хуткім часе знішчалі камуністы.

Так. У 20-30-х гадах ХХ стагоддзя з’явілася на хвіліну бела-
руская эліта. Я маю на ўвазе культуру, літаратуру. Але амаль адна-
часова пачаліся сталінскія рэпрэсіі. Сярод рэдактараў беларускай 
энцыклапедыі жывым застаўся толькі адзін чалавек – тэхнічны рэдак-
тар. Усіх астатніх закатавалі. Потым прыйшла ІІ сусветная вайна і яна 
знішчыла і грамадства, і эліту.



138

Валянцін 
Акудовіч

Пасляваенныя дзесяцігоддзі гэта нечувальны працэс 
урбанізацыі Беларусі. Развіццё гарадоў, прамысловасці, 
тэхнічных навучальных устаноў павінна было паўплываць на 
фармаванне інтэлігенцыі, хаця б тэхнічнай.

У тыя часы мы насамрэч мелі моцную тэхнічную эліту. Толькі 
калі ў Расіі яна мела палітычную свядомасць і магла прадстаўляць дэ-
макратычныя ідэі ці ідэі незалежнасці, то ў Беларусі гэта выглядала 
інакш. Пад увагу трэба ўзяць і інтэрнацыяналізацыю. Матэматыкі, 
фізікі, інжынеры, дырэктары фабрык, касманаўты не абавязкова 
павінны былі быць беларусамі, а калі і былі, то не надавалі вялікай 
увагі паходжанню. Камунізм жа павінен быў аб’яднаць усе культуры. 
На практыцы гэта азначала русіфікацыю, таму гэтыя слаі былі цалкам 
зрусіфікаваныя. Разыходжанне паміж беларускімі гуманітарыямі і пра-
мысловай элітай было вельмі вялікім.

Тых першых Вы хіба што не палічылі б інтэлігенцыяй? Васіль 
Быкаў, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Алесь Разанаў...

Беларускія інтэлектуалы не любяць слова “інтэлігенцыя”. Быў 
час, калі мы востра рэагавалі, калі нас так хтосьці называў. Хацелі з 
кулакамі кідацца. Для нас гэта было рускае слова, навязанае нам у 
ХІХ стагоддзі , таму таксама мела этнічную афарбоўку. Па-другое, 
сёння не вельмі вядома, хто з’яўляецца інтэлігентам. Ці гэта хтосьці, 
хто прачытаў некалькі кніг і ўмее добра гаварыць? У адносінах да 
Беларусі я хацеў бы ўжываць азначэнне “інтэлектуал”. У нас добрая 
школа філасофіі, неблагія часопісы: “Фрагменты”, “Перекрестки”, 
“ТОПОС”, “Arche”. Можам пахваліцца добрай літаратурай. Калісьці 
я называў Беларусь папяровым народам, бо адзінае, што мы мелі 
ўжо ў ХІХ стагоддзі, гэта пісьменнікі. І невыпадкова падчас сталінскіх 
рэпрэсій найбольш пісьменнікаў было закатавана не ў Расіі, не ва 
Украіне, у Літве ці Эстоніі, а якраз у Беларусі. Але як літаратурны кры-
тык магу з поўнай адказнасцю сказаць, што і ў савецкія часы белару-
ская паэзія і проза былі добрыя. З гэтага пункту гледжання мы былі 
адной з наймацнейшых рэспублік.
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Вы самі не заўсёды атаясамлівалі сябе з беларускай 
традыцыяй.

Я вучыўся ў Маскве і там у мяне былі пэўныя поспехі. Рана пачаў 
супрацоўніцтва з адным з найлепшых літаратурных часопісаў тых гадоў 
– “Знамя”. Мне прапанавалі пастаянную працу і маскоўскую прапіску. 
Аднак я ўсё гэта кінуў і паехаў у Беларусь, хоць зусім тады не быў на-
цыянальна ангажаваны. Я атаясамліваў сябе з рускай культурай. Аднак 
штосьці казала мне кінуць прэстыжную працу і вярнуцца. Я зацікавіўся 
гэтай краінай. У выпадку Беларусі я зусім не выключэнне. На маю дум-
ку, беларускі народ стварылі аўтсайдэры, якія, так як і я, паходзілі з 
іншых культур. Усе вялікія дасягненні ў гісторыі Беларусі і вялікія падзеі 
адбыліся дзякуючы аўтсайдэрам ці з іх удзелам. Сто з нечым гадоў таму 
іх жыццё трапіла на час узнікнення нацыянальных ідэй. У Беларусі ў 
гэтым працэсе ўдзельнічалі людзі, якія ў Польшчы ці ў Расіі не сталі б 
знакамітымі постацямі – Францішак Багушэвіч, Янка Купала. Ведалі, 
што ні ў польскай, ні ў расійскай культуры не дасягнуць таго, што перад 
імі ўдалося дасягнуць іншым. Беларусь для іх была tabula rasa. У яе 
апісанні ўбачылі шанс і мэту, якая іх аб’яднала.

А што аб’ядноўвае сучасную беларускую інтэлігенцыю, 
прабачце, інтэлектуалаў? 

Вельмі цяжка сёння адказаць на такое пытанне. Пятнаццаць, і 
нават яшчэ пяць гадоў таму мне было б нашмат лягчэй. Тады ўсё, чым 
мы займаліся, спалучалася з незалежнасцю, са спробай стварэння на-
рода. У нас было многа энергіі. Мы мелі магчымасць стварыць Бела-
русь уласнымі рукамі, амаль як першыя бацькі адраджэння на пачатку 
ХХ стагоддзя. Гэта было цудоўнае пачуццё. Не ўсе маюць такое шчас-
це, каб магчы асабіста будаваць сваю ўласную краіну. А мы стваралі 
краіну, народ і яго ідэі, а разам з гэтым усім самі нараджаліся нанова. 
Канец 80-х і 90-я гады – гэта ў Беларусі эпоха інтэлектуалаў. Перыяд 
“буры і націску” як у часы нямецкіх рамантыкаў.
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Які вынік той эпохі?

З часам, на жаль, усё рассыпалася. З дасягненняў тых гадоў заста-
лася толькі незалежнасць Беларусі. Але гэта хіба што не так ужо і мала?

Супраціў аўтарытарным уладам не яднае?

У апазіцыі мы ўжо больш за дзесяць гадоў. Штогод выходзім на 
тыя самыя дэманстрацыі і крычым на іх той самы лозунг “Жыве Бела-
русь!” . І праз столькі гадоў мы не атрымалі ніводнай перамогі. З аднаго 
боку чалавек пачынае проста мучыцца такім быццём у апазіцыі, з дру-
гога боку праблемы, якія яшчэ так нядаўна здаваліся найважнейшымі, 
страчваюць сваю вастрыню. Усе гэтыя гады ўлада была такой жа 
надакучлівай, праблемы са свабодай слова ці са статусам беларускай 
мовы таксама вялікія, рэпрэсіі ў дачыненні да дзеячоў апазіцыі як былі 
вострымі, так і засталіся. Мы згаджаемся з сістэмай і кажам сабе, што 
паколькі так ёсць, то, відаць, інакш быць не можа. Не атрымаецца 
ўвесь час жыць у напружанні. Чалавек нейкі час бунтуе, а потым шукае 
магчымасці выжыць. Яшчэ пяць год таму мы былі іншымі. Не было гэ-
тага адчування прывычкі.

У чым яно праяўляецца?

Кожны займаецца індывідуальнымі праектамі, жыве для сябе. 
Надыходзіць атамізацыя. Многа інтэлектуалаў зусім адмовіліся ад 
удзелу ў апазіцыі. Тыя наймацнейшыя, якія і далей змагаюцца за дэ-
макратычную Беларусь, таксама знайшлі нейкія нішы для сябе. Мы 
стараемся існаваць па меры магчымасці нармальна: пісаць кнігі, пера-
кладаць, выдаваць. Толькі няма нічога, што б нас яднала. Я не сказаў 
бы нават, што прычынай, якая яднае інтэлектуалаў, з’яўляецца жадан-
не пераменаў. 

Такое становішча – гэта перамога ўлады?

Так, вядома. Але я таксама зусім не перакананы, што калі б дэ-
макратычныя сілы атрымалі поспех на прэзідэнцкіх выбарах 1994 
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года альбо падчас спрэчкі прэзідэнта з парламентам у 1996 годзе, які 
прадвырашыў фармаванне сістэмы, то мы, інтэлектуалы, жылі б 
іначай, чым цяпер. Мы проста перажылі ўжо сваю маладосць. На-
ват тыя, хто з’явіўся толькі ў 90-я гады ў перыяд, які я назваў на-
шым часам “буры і націску”, ужо не маладыя. Такія падзеі высмок-
тваюць з людзей энергію. Гэта былі вампірычныя часы. Мы жылі на 
вуліцах і плошчах, бралі ўдзел у бясконцых дыскусіях. Практычна ўсе 
беларускія інтэлектуалы былі ўцягнуты ў палітыку. Канешне, хтосьці 
з нас напісаў у той час добрую кнігу, хтосьці рэалізаваў фільм, але 
ўсе жылі перш за ўсё палітыкай. Немагчыма было ад яе адарвацца, 
пранікала ўсюды. Перыяд распаду Савецкага Саюза і першыя гады 
незалежнасці - гэта час мітынгаў і пабудовы ўласнай дзяржавы. Адра-
зу пасля да ўлады прыйшоў Аляксандр Лукашэнка і зноў пачаліся 
дэманстрацыі, пакаранне натоўпаў, візіты ля турмаў, збор подпісаў. 
Надоўга нас не закрывалі, але сваё мы адседзелі. То адзін, то другі – 
увесь час хтосьці быў за кратамі. Гэты было вычарпальна – наша эпо-
ха прайшла і не прынесла перамогі. Таму не варта разлічваць на герояў 
тых гадоў. Яны адыгралі сваю ролю і не маюць ужо сіл дзейнічаць.

Але яны не пачалі супрацоўнічаць з дзяржавай Лукашэнкі. 
Гісторыя ведае многіх інтэлектуалаў, такіх як Хайдэгер, Гамсун, 
некалькі польскіх паэтаў і пісьменнікаў, якія перайшлі на бок 
дыктатуры.

Так, гэта цудоўна і гэта даволі нетыпова для народа, які мае вя-
сковыя карані і хутчэй падпарадкоўваецца начальству. Канешне, ёсць 
выключэнні, такія, як Павал Якубовіч, галоўны рэдактар “Савецкай 
Беларусі”.

У 1991 годзе лідэры Беларускага Народнага Фронту 
спрабавалі знайсці паразуменне з рабочымі, якія 
страйкавалі. Саюз прынёс пэўную карысць, аднак доўга не 
пратрываў. Не споўнілася мара пра рух, падобны да польскай 
“Салідарнасці”. Чаму?

На пачатку 90-х гадоў насамрэч з’явілася моцная апазіцыя і сотні 
тысяч людзей выходзілі на вуліцы. Тады, у 1991 годзе, лідэры вашай 
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“Салідарнасці” зацікавіліся намі. Прыязджалі ў Беларусь і, гледзя-
чы на гэтыя дэманстрацыі, казалі, што гэта наш найлепшы час, але 
таксама і тады наша палітычная апазіцыя была адарвана ад народу. 
Ніводная беларуская “Салідарнасць” не магла паўстаць. Па-першае, 
наша эліта тых гадоў паўстала не ў выніку нейкіх супольных акцый, 
але таму, што творцы, журналісты і іншыя ў пэўны момант абудзіліся з 
летаргічнага сну. Дзякуючы перабудове, а значыць, зверху, утварыўся 
шанс на рэалізацыю мараў і цэлае пакаленне з яго скарысталася. Але 
паміж гэтымі людзьмі не было салідарнасці, якая стала лёсам польскай 
інтэлігенцыі перад 1980 годам.

Па-другое, тут не мог паўстаць ніякі вялікі рух, у якім было б месца і 
для рабочых, і для інтэлектуалаў. У польскай школе ўсе мелі шанс вучыць 
паэзію Адама Міцкевіча, Юліуша Славацкага. Нават рабочыя ведалі 
хаця б прозвішчы найбольшых польскіх творцаў і калі інтэлектуалы да іх 
звярталіся, то рабочым хаця б нешта асацыявалася ў галовах.

У Беларусі не было нават гэтага. Інтэлігенцыя фармавалася, 
абапіраючыся на культурныя каноны, а рабочыя – на сацыяльныя 
пытанні. Адсюль гэтае разыходжанне, і да сёння мы для рабочых як 
нехта з Марсу. 

У эсэ “Архіпелаг Беларусь” Вы ўжылі фармулёўку, якая для 
ўсіх асацыюецца з Аляксандрам Салжаніцыным, але надалі 
ёй зусім іншае значэнне.

Я прыдумаў тэрмін “Архіпелаг Беларусь”, маючы на ўвазе нацыя-
нальную Беларусь, людзей і асяроддзе, пра якое размаўляем. Я думаў 
не толькі пра інтэлектуалаў, але і пра ўсіх, для каго наша краіна важ-
ная і хто спрабуе штосьці зрабіць. Ёсць такія выдавецтвы, арганізацыі 
– такія маленькія астраўкі на ўсёй беларускай зямлі, раскіданыя, якія 
не маюць сувязі паміж сабой. Канешне, інтэлектуалы нейкім чынам 
кантактуюць паміж сабой, але не спрабуюць кантактаваць з народам. 
І гэта наша трагедыя. Гэтага ўжо не зваліш на Лукашэнку. Беларуская 
інтэлігенцыя, калі ўжо ўжываць гэтае азначэнне, не шукае кантакту з 
грамадскасцю, а значыць, з Беларуссю.
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І супярэчыць свайму пакліканню, сваёй сутнасці? Вы гэта 
хочаце сказаць?

Так. Раней інтэлігенцыя была для народа, а не для самой сябе. 
А ў нас, у Беларусі, стала так, што мы, інтэлігенты, існуем самі для 
сябе. Таму мы з’яўляемся такімі маленькімі астраўкамі. А ўсё гэта 
беларускае мора, якое нас амывае, складзена з зусім іншай матэрыі. 
Мала таго, гэтыя астраўкі, на якіх жывуць інтэлектуалы, аддаляюцца 
адзін ад аднога. 

У 90-я гады з’явіўся Зянон Пазьняк. У той час гэта быў чалавек 
вельмі выразны, проста яркі. Але зрабіў памылку, аналагічную па-
мылцы беларускіх паэтаў ХІХ стагоддзя. Яны ідэалізавалі сялянаў і 
не змаглі наладзіць кантакт з тымі сапраўднымі, якія жылі вакол іх, а 
Пазняк ідэалізаваў увесь народ. Ён лічыў, што беларусы - сапраўдны 
еўрапейскі народ і чакаў ад іх еўрапейскай пазіцыі, а ў той жа час народ 
Пазняка не разумеў і ўрэшце рэшт ад яго адвярнуўся.

Аргумент, што эліта не адпавядае чаканням грамадства, 
можна пачуць не толькі ў Беларусі...

Тут размова пра яшчэ штосьці. У апошнія гады існавання СССР 
апазіцыя казала: “Вызвалімся ад камунізму і ўсё будзе добра”. І што 
аказалася?

Потым з’явіўся яшчэ адзін лозунг: “Вызвалімся ад Лукашэнкі і ўсё 
будзе добра”. Будзе панаваць шчасце. Бо нас жа ўсіх яднаюць тыя самыя 
мэты. Мы хочам беларускую мову і сапраўдную гісторыю і літаратуру. 

На шчасце, час лозунгаў і цудоўных рэцэптаў прайшоў. Прыйшоў 
час роздуму і зацішша нацыянальнай эліты. Мы зрабілі пэўны аналіз і 
ведаем, што не можам усіх ашчаслівіць і наша роля іншая.
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Ці мае беларуская эліта пачуццё адказнасці за паразу 
дэмакратыі ў яе краіне? Палякі, літоўцы выкарысталі свой 
шанс, беларусы – не, але ўвесь час чуем, што вінаватая 
Расія, альбо сотні гадоў гісторыі, але не самі беларусы, якія 
стваралі гэтую дзяржаву ў 90-я гады.

Я прыму гэтае пытанне персанальна. Не маю такога пачуцця віны 
і ніхто не павінен яго мець. Не веру ў параўнанне з чэхамі, літоўцамі ці 
палякамі. Я ўгрызся ў гісторыю Беларусі і думаю, што інакш не маг-
ло б быць. Мы не страцілі ніякага шанса, бо мы яго і не мелі. А тыя 
маленькія, якія маем, выкарыстоўваем. 

Канешне, калі прэзідэнтам выбралі Лукашэнку, гэта была траўма 
для нас. Потым прыйшлі чарговыя страшныя для нас падзеі: рэфе-
рэндум 1995 года, які датычыў мовы і нацыянальных сімвалаў, 1996 
год, калі Лукашэнка знішчыў парламентарызм. Нягледзячы на гэтыя 
здарэнні, я думаю, што перад намі яшчэ многа і той шанс, пра які вы 
кажаце, толькі з’явіцца.

Кароль Эдзіп, калі дазнаўся праўду пра сваё жыццё, і ўжо 
выкалупаў сабе вочы, сказаў: “Усё добра”. І беларусы таксама мо-
гуць так сказаць. Наша дарога яшчэ не скончылася. Ужо амаль 
дваццаць год мы незалежныя і беларусы прызвычаіліся да факта, 
што маюць сваю краіну.

А калі пра іншае? Я хіба як адзін з першых эмацыйна заангажава-
ных у Беларусь літаратараў зразумеў, што беларуская мова ніколі не 
будзе мовай усяго народа. А для мяне мова – гэта найважнейшае, што 
я маю пасля сваіх дзяцей. Адкрыццё мовы было вельмі важным до-
сведам для мяне, я доўга баяўся публічна размаўляць па-беларуску.

Калісьці даўно я размаўляў з Алесем Разанавым і сказаў яму, 
што думаю пра будучыню мовы ў нашай краіне. Алесь сказаў: 
“Валянцін, не паўтарай нікому таго, што мне зараз сказаў, што бе-
ларуская мова не будзе адзінай у нашай краіне”. Я маўчаў некалькі 
гадоў, але ўбачыў, што нічога не змяняецца, нічога добрага не адбы-
ваецца, і таму пачаў выступаць на гэтую тэму. Я прыйшоў да высно-
вы, што калі мы ставім сабе нерэальныя мэты, толькі трацім сілы на 
іх рэалізацыю. Марым пра беларускамоўны народ, а ледзь можам 
утрымаць тыя астраўкі, пра якія я казаў.



145

Таму я прапанаваў сябрам, уцягнутым у папулярызацыю мовы, 
перадумаць усю справу і пазбыцца многіх пустых мараў. Я прывёў ім 
як прыклад Ірландыю, якой кіруе нацыяналістычная партыя. І што? 
Ірландская мова амаль выйшла з ужытку. Бо непрактычна ўжываць 
ірландскую, калі пад бокам такая культурная імперыя як Англія, мова 
якой дае значна большыя магчымасці. Я бачу патрэбу і магчымасць 
захаваць мову на такім узроўні, каб кожны, хто хацеў ёй карыстац-
ца, мог гэта рабіць без сарамлівасці, каб мог па-беларуску думаць, 
размаўляць і працаваць.

А калі стане цуд, і Беларусь будзе беларускамоўнай – гэта будзе 
казачна. Але я не веру ў цуды і ўжо даўно не чытаю казак...





За Беларусь

Лукашэнка, ад-
казваючы на націскі 
Расіі, кожны раз кары-
стаецца лозунгамі аб 
незалежнасці, бо ведае, 
што як яе абаронца па-
шырае свой электарат. 
Грамадскасць і эліта 
перакананыя, што на-
ват калі Расія перакрые 
нам газ, то нічога ад 
Лукашэнкі не атрымае. 
Гэта гарантуе прэзідэнту 
падтрымку.

Размова з 

Андрэем Ляховічам
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Андрэй 
Ляховіч

Мы размаўляем у той момант, калі даўно вядома, што 
адносіны паміж Менскам і Масквой дрэнныя. Сёння 
Аляксандр Лукашэнка падкрэслівае факт незалежнасці 
Беларусі, хоць гадамі казаў пра стварэнне супольнай саюзнай 
дзяржавы. Дзе ляжаць карані сённяшніх стасункаў з Расіяй?

На сённяшнія адносіны Аляксандра Лукашэнкі да Расіі маюць 
уплыў тры важныя прычыны: змена структуры электарату, канфлікт 
вакол прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў і шкадаванне, што з 
мары пра ўладу ў Крамлі нічога не атрымалася.

Пачнём ад электарату.

Калі Лукашэнка стаў прэзідэнтам, ён стаяў перад неабходнасцю 
дзвюх спраў, ад якіх залежала яго падтрымка, а значыць і ўтрыманне 
ва ўладзе. Па-першае, сацыяльнае пытанне, а значыць, эканоміка. 
Трэба прызнаць, што з 1996 года сітуацыя ў Беларусі пачала нязначна 
паляпшацца, аднак гэта не заслуга смелых рэформ беларускага ўраду. 
Гэта проста вынік роста попыту на рынках, на якія Беларусь трады-
цыйна экспартавала.

Другая важная справа – гэта пытанне незалежнасці краіны. 
Найперш як кандыдат на прэзідэнта, а потым як кіраўнік дзяржавы, 
Лукашэнка ахвотна ўжываў лозунгі пра саюзную дзяржаву з Расіяй. 
Затое, калі яго пыталі пра будучыню Беларусі, - маўчаў да лета 2002 
года альбо выкручваўся ад адказу. Так, сапраўды, будучыню краіны 
бачыў толькі ў кантэксце адносінаў з Масквой і не гарантаваў неза-
лежнасць дзяржавы. 2 красавіка 1996 года ў Маскве была падпісана 
дамова аб яднанні Беларусі і Расіі – яна павінна была выправіць 
памылку, якой быў распад Савецкага Саюза. У выніку мы мелі най-
гарачэйшую вясну ў гісторыі постсавецкай Беларусі. Людзі масава 
пратэставалі супраць такой дамовы. Лукашэнка зрабіў высновы з 
гэтага ўрока. Ён павінен быў шчыльна сябраваць з Расіяй, якая была 
для яго дойнай каровай, але бачыў, што тэма незалежнасці робіцца 
ўсё больш значнай таксама і для яго электарату. Прыйшла хвіліна, 
калі Лукашэнка зразумеў, я думаю, гэта шапнулі яму аналітыкі з 
Адміністрацыі Прэзідэнта, што тэма незалежнасці з’яўляецца до-
брым інструментам прапагандысцкай гульні.
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Вы кажаце пра часы, калі Лукашэнка сур’ёзна думаў узяць 
Крэмль пад свой кантроль. Дзеля гэтага ён тады гатовы быў 
ахвяраваць беларускай незалежнасцю?

Сапраўды, у 1996-99 гадах Лукашэнка думаў, што яму ўдасца 
апрануць шапку Манамаха. З 1994 года ён быў аслеплены ўладай. Кан-
такты з Барысам Ельцыным, перспектыва саюза і ўяўленне ўлады над 
гэтай вялікай імперыяй засцілала яму ўсё. Падчас размоваў з расіянамі 
ён казаў пра супольную дзяржаву з прэзідэнтам, якім меў быць Ба-
рыс Ельцын, і віцэ-прэзідэнтам – і на гэтай пасадзе ён, канешне, 
бачыў сябе. Хацеў быць не столькі намеснікам Ельцына, колькі яго 
пераемнікам, бо мары Лукашэнкі залежалі ад стану здароўя Ельцына, 
якое пагаршалася.

Але ён таксама быў папулярны ў розных палітычных 
асяродках у Расіі, а таксама меў папулярнасць у многіх 
звычайных расіян.

Пачынаючы з 1995 года, Лукашэнка ездзіў у Расію. Масква яму 
гэта дазваляла. У правінцыі яго прымалі як героя. У краіне быў па-
стаянны крызіс, ішла вайна ў Чачні, а ён казаў людзям тое, што яны 
хацелі пачуць. Ён быў перакананы, што яго там любяць. Канешне, у 
Расіі гаварылі, што Лукашэнка можа быць панацэяй ад усяго дрэннага, 
асабліва падчас фінансавага крызісу ў 1998 годзе. У 1999 годзе група 
беларускіх аналітыкаў па замове Адміністрацыі Прэзідэнта апрацавала 
рапарт на тэму палітычных сіл у Расіі, якія бачылі Лукашэнку ў Крамлі, 
і тых, хто быў супраць гэтай ідэі. Камуністы, сіроты пасля імперыі, 
знайшлі з Лукашэнкам агульную мову. Убачылі ў ім – маладым, спар-
товага выгляду, і таму такім адрозным ад Ельцына – шанс на “чырвоны 
рэванш”. Яны ўпэўнівалі свайго героя, што пасля смерці Ельцына яго, 
лукашэнкавы, планы ўдасца рэалізаваць. Прыхільна ставілася да яго 
і частка прагматыкаў. Яны лічылі, што Расія павінна ісці сваім шля-
хам, не павінна заігрываць з Захадам. І Лукашэнка, адносіны якога 
з Еўропай і ЗША былі штораз горшыя, падыходзіў ім. А ён насамрэч 
псаваў адносіны з Захадам, паліў масты, выкідаў дыпламатаў з краіны і 
гэтым усё больш апынаўся залежным ад Расіі.



150

Андрэй 
Ляховіч

Мары зніклі пасля прыходу да ўлады Ўладзіміра Пуціна?

Трошкі раней. У 1999 годзе разыгралася драма ў Сербіі. За дзень 
да бамбардавання НАТА Лукашэнка паляцеў да Слабадана Мілошавіча. 
Ведаў, што думае пра дзеянні НАТА Расія і, накіроўваючыся ў Белград, 
бачыў сябе ў больш шырокім кантэксце: хутка меўся быць праўдзівым 
расійскім палітыкам. Ён прапанаваў Сербіі саюзную дзяржаву з Расіяй 
і Беларуссю, хацеў паказаць Маскве, што думае ў шырокай перспекты-
ве. Гэта быў сакавік 1999 года.

Праз месяц ішлі расійска-беларускія перамовы і Лукашэнка хацеў 
паставіць кропкі над “і”. Ельцын у той час дрэнна пачуваўся, гаварыў 
адно слова ў хвіліну. Справа яго пераемніка была вельмі актуальнай. 
Штохвіліну з’яўляўся новы прэм’ер – да жніўня 1999 года іх было тры: 
Яўген Прымакоў, Сяргей Сцяпашын і толькі потым Уладзімір Пуцін. 
Лукашэнка ўвесь час меркаваў, што будзе віцэ-прэзідэнтам, потым 
Ельцын памрэ і пакіне яму пасаду прэзідэнта. Не разумеў, што не меў 
ужо ніякіх шансаў. Ельцын увогуле не хацеў з ім пра гэта размаўляць. 
Тады Лукашэнка зразумеў, што ўвесь час з яго рабілі дурня. Расійскія 
палітыкі малявалі перад ім каляровыя карціны, каб у адпаведны мо-
мант паказаць, што без іх ён ніхто і павінен танчыць пад дудку Расіі.

Вернемся на некалькі год раней, да пачаткаў незалежнасці 
Беларусі. Наколькі моцнай была прывязанасць дзяржаўных 
службаў да Расіі і іх залежнасць ад Крамля?

У кіраўніцтве дзяржавы, асабліва ў сілавых структурах, было 
многа рускіх. Гэта быў эфект палітыкі Масквы, якая ў савецкі час 
прысылала сюды сваіх людзей. Яны, зрэшты, самі гэтага хацелі, бо 
Беларусь была выгодным месцам для жыцця. Мяккі клімат, добрыя 
грошы і прэстыж.

Пачынаючы з 1991 года ў дзяржаўных структурах пачалі з’яўляцца 
людзі, народжаныя ў Беларусі альбо расіяне, якія былі прабеларускі 
настроены. Аднак яшчэ перад прыходам да ўлады Лукашэнкі, 
выкарыстоўваючы расправу са Станіславам Шушкевічам, яны былі 
адсунутыя. Лукашэнка закончыў чыстку.
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Але прызначэнні першых гадоў кіраўніцтва Лукашэнкі не былі 
найгоршымі: Уладзімір Мацкевіч1, Юрый Захаранка2.

Гэтыя прызначэнні браліся з таго, што Лукашэнка не хацеў на са-
мым пачатку прызначаць людзей, якія асацыяваліся б дрэнна. Зрэшты, 
яны былі ў пэўнай ступені лаяльныя да ўлады, а потым адсунуты.

Як у той час выглядала сітуацыя ў арміі?

З аднаго боку армія станавілася ўсё больш беларускай – карэн-
ныя рускія паехалі дадому. З другога боку, Лукашэнка з 1996 года хацеў 
паказаць Маскве, што з’яўляецца стратэгічным партнёрам. Расія мела 
складаныя стасункі з НАТА, асабліва негатыўна адбірала пашырэнне 
альянса на ўсход, і Лукашэнка зразумеў, што каб утрымаць нізкія цэны 
на газ, ён павінен паказваць сябе саюзнікам Расіі. У 2000 годзе прак-
тычна на ўсіх важнейшых пасадах былі рускія.

1999 год, як Вы ўжо казалі, быў пэўным прамежкам. 
Лукашэнка, расчараваны няўдачамі ў Крамлі, пачаў выказваць 
незадаволенасць людзмі, непасрэдна звязанымі з Масквой.

Пасля пераходу ўлады ў Расіі да Уладзіміра Пуціна, Лукашэнка 
пакрыўдзіўся на гэтую краіну. Гэта было звыклае пачуццё ашуканага 
чалавека. Наступны ўдар быў у 2001 годзе. Канфлікт тычыўся выку-
пу Расіяй кантрольных пакетаў беларускіх прадпрыемстваў, бо ў маі 
расіяне пачалі патрабаваць продажу каля трыццаці прадпрыемстваў. 
Былі перакананы, што ў Лукашэнкі няма выхаду і ён іх прадасць, тым 
больш што гэта было перад прэзідэнцкімі выбарамі. Яны прапанавалі 
дамову: продаж Белтрансгаза, азотных прадпрыемстваў, Нафтахіма, 
МАЗа і г.д. у замен за згоду на чарговую выбарчую перамогу – тады 
меркаванне Расіі вельмі лічылася. Лукашэнка сціснуў зубы і летам 

1  Уладзімір Мацкевіч – генерал, са снежня 1995-га па лістапад 2000 года узначальваў 
КДБ Беларусі.

2  Юрый Захаранка – генерал, у 1994-95 гадах міністр унутраных спраў Беларусі; 
пасля адстаўкі - актыўны апазіцыйны дзеяч. 7 мая 1999 г. выкрадзены і 
праўдападобна закатаваны. Беларуская і сусветная грамадскасць падазрае ў гэтым 
злачынстве шэраг вядомых беларускіх кіраўнікоў
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2001 года, за два месяцы перад выбарамі, даў згоду на стварэнне супольнай 
камісіі, якая павінна была апрацаваць умовы продажу. Выбары адбыліся ў 
верасні, і адразу пасля іх Лукашэнка распусціў камісію. Тады таксама па-
чалася поўная чыстка ў адміністрацыі, бо Лукашэнка думаў, што Крэмль 
яму не прабачыць гэтага нумару з прадпрыемствамі, таму ён вызваляўся 
ад усіх людзей, якія маглі аказацца небяспечнымі. З верасня 2001 года 
з Адміністрацыі Прэзідэнта прыбіралі рускіх, а на іх месца прызначалі 
беларусаў. У КДБ таксама мела месца чыстка. Усе рэгіянальныя кіраўнікі 
КДБ, якія мелі сувязь з Расіяй, нават яшчэ з часоў СССР, былі звольнены. 
Наступіла гарадзенская хваля - чыноўнікі з Гародні, найбольш аддалена-
га ад Расіі рэгіёну, беларусы, якія хоць і не былі блізкімі супрацоўнікамі 
прэзідэнта, але і не мелі сувязі з Расіяй. У 2001-02 гадах Лукашэнка правёў 
чысткі ўладнай эліты, бюракратыі і сілавых структур. Працу страціў Юрый 
Сівакоў – міністр унутраных спраў, а таксама Сяргей Посахаў – дарадца 
прэзідэнта па палітычных справах.

Нягледзячы на гэтыя чысткі на вяршыні ўлады застаўся 
Урал Латыпаў3, карэнны расіянін. Святлана Калінкіна і Павал 
Шарамет у сваёй кнізе4 пішуць, што Латыпаў мог зрабіць 
кар’еру ў ФСБ, але застаўся ў Беларусі, дзе яго лічылі 
пасланцам Масквы, а можа нават і рэзідэнтам расійскай 
выведкі.

А кім бы ён быў у Маскве? У Расіі не меў шансаў на такую кар’еру, 
а ў Беларусі мог адыгрываць ролю прадстаўніка Масквы. У верасні 
2001 года ён стаў шэфам Адміністрацыі Прэзідэнта і хоць намінальна 
гэта была функцыя нумар два ў дзяржаве, то de facto яго атачалі людзі 
Віктара Шэймана5 альбо самога Лукашэнкі, якія абмяжоўвалі ўплыў 
Латыпава. Яшчэ ў 2001 годзе пачалося змаганне паміж Шэйманам і 

3  Урал Латыпаў – палкоўнік КДБ, спецыяліст па міжнародным тэрарызме. Быў 
намеснікам кіраўніка Менскай школы КДБ. У часы прэзідэнцтва Аляксандра 
Лукашэнкі выконваў наступныя функцыі: кіраўнік сакратарыяту прэзідэнта, міністр 
замежных спраў, сакратар у Савеце бяспекі, кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта. На 
ўсіх гэтых пасадах лічыўся лібералам. З 2004 года не выконвае функцыі ў апараце 
ўлады.

4  С.Калинкина, П.Шеремет, «Случайный президент», Санкт-Петербург – Москва 
2003.

5  Віктар Шэйман – адзін з найбліжэйшых супрацоўнікаў Лукашэнкі, хоць ад нядаўна 
часу не займае пасадаў у кіраўніцтве краіны. Менавіта яго імя беларуская і сусветная 
грамадскасць звязвае са знікненнямі вядомых палітыкаў і журналістаў.
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Латыпавым, якое апошні прайграў – у снежні 2004 года Лукашэнка 
адправіў яго ў адстаўку. 

Летам 2002 года Уладзімір Пуцін здзівіў усіх паведамленнем, 
што трэба адагнаць беларускіх мух ад расійскіх катлет. Чым 
быў выкліканы такі рэзкі тон?

Гэта Лукашэнка ўжо ўвесну 2002 года пачаў публічна казаць, што 
Беларусь ніколі не ўвойдзе ў склад Расійскай Федэрацыі. Аднак Пуцін 
настойваў на аб’яднанні на расійскіх умовах, а значыць на далучэнні 
Беларусі да Расіі. У 2002-04 Масква моцна націскала на Беларусь, каб 
тая аднак давзоліла прыватызаваць прадпрыемствы. З тога часу Лука-
шэнка, адказваючы на націскі Расіі, кожны раз карыстаецца лозунгамі 
аб незалежнасці, бо ведае, што як яе абаронца пашырае свой электа-
рат. Грамадскасць і эліта перакананыя, што нават калі Расія перакрые 
нам газ, то нічога ад Лукашэнкі не атрымае. Гэта гарантуе прэзідэнту 
падтрымку. Лукашэнка не выступае адкрыта супраць усіх форм 
інтэграцыі, вайсковая інтэграцыя, напрыклад, развіваецца. Ён проста 
спрабуе гуляць на гэтай тэме, каб як мага больш атрымаць. Праводзіць 
перамовы, а потым націскае на тормаз, каб падняць стаўку.

У Расіі і ў Беларусі актыўна выкарыстоўваецца міф Вялікай 
Айчыннай вайны. Як у святле таго, пра што мы размаўляем, 
дае сабе рады беларуская прапаганда? Бо вядома ж, 
беларусы змагаліся тады за савецкую радзіму, аб’яднаную з 
Расіяй, а сёння павінны жыць у асобнай дзяржаве, якая часта 
сварыцца з усходнім суседам?

Лукашэнка, як і расіяне, адкідае тэзіс, што Беларусь калісьці 
раней была дзяржавай. Вялікае Княства Літоўскае лічыць літоўскай 
спадчынай, а не беларускай. Паводле такой інтэрпрэтацыі незалежная 
беларуская дзяржава была створана толькі ў 1991 годзе, але статус 
паўнапраўнай дзяржавы атрымала яшчэ пазней – пасля прыходу да 
ўлады Лукашэнкі.

Лукашэнка не можа і не хоча звяртацца да каштоўнасцей Вялікага 
Княства, шукае натхненне ў савецкім перыядзе гісторыі. Культывуе во-
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браз Беларусі – краіны партызанаў. Гэта нягледзячы ні на што вельмі 
выгодна ў час канфліктаў з Расіяй, бо калі тая хоча падвысіць цэны на 
газ, яе можна папікнуць у няўдзячнасці.

З іншага боку, разуменне гісторыі ў Беларусі значна болей саве-
тызавана, чым у Расіі. Беларускае тэлебачанне перакрывае серыял 
“В кругу первом” па кнізе Аляксандра Салжаніцына, які транслюе 
расійскае тэлебачанне.

Як дзяржава Лукашэнкі ставіцца да славянскіх ідэй, 
напрыклад, да “заходнерусізму”?

Быў час, калі Лукашэнка дэманстраваў вялікую зацікаўленасць 
гэтымі ідэямі. Гэта было тады, калі ён звязваў спадзяванні з крамлёўскім 
тронам, калі лятаў да Мілошавіча. Запрашаў расійскіх левых, у 
Беларусі адбываліся панславісцкія з’езды. Казалі, што мы адзін народ, 
бо ў той час Лукашэнка сцвярджаў, што беларусы, украінцы і расіяне 
з’яўляюцца адным народам. Цяпер кажа, што мы асобная галіна, хоць 
выходзім з аднаго пня. А гэта ўжо розніца. На білбордах бачны лозунг 
“За Беларусь”. Лукашэнка ўжывае слова “Беларусь”, хоць і ва ўласнай 
інтэрпрэтацыі.

А калі яму будзе патрэбна Пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, то 
ці вырашыцца на вяртанне гэтых сімвалаў?

Лукашэнка і яго атачэнне маюць інструментальныя адносіны 
да мовы і нацыянальных сімвалаў. Зварот да савецкай сімволікі і пад-
трымка рускай мовы прынеслі яму перамогу і доўгія гады панавання, 
але калі б наступілі змены ў структуры электарату і аказалася б, што 
электарат захацеў бы вярнуць нацыянальныя сімвалы, то напэўна, 
так бы і стала. Сёння падтрымка беларускай мовы да канца сапсавала 
б адносіны з Расіяй, чаго ўлада не хоча, але калі гэтыя адносіны бу-
дуць пагаршацца, то я не выключаю змены палітыкі дзяржавы ў гэтым 
пытанні. Год таму беларускі КДБ выдаў кнігу пра ўласную гісторыю. З 
яе вынікае, што пачаткі спецыяльных службаў у Беларусі гэта не 1917 
год, а... сярэднявечнае Полацкае княства. Ёсць нітачкі і да Вялікага 
Княства Літоўскага. Ці раней хтосьці змог бы такое напісаць? А гэта 
афіцыйнае выданне КДБ. Улада пачынае раздумваць, ці не пачаць тэму 
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гісторыі Беларусі іншую, не савецкую. Гадавіна ўзнікнення Беларускай 
Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 года заўсёды ігнаравалася Лу-
кашэнкам, а тут раптам у гэтым годзе ў сакавіку па ўсёй краіне былі 
мерапрыемствы пад лозунгам “За незалежную Беларусь”.

Значыць, Вы лічыце, што Лукашэнка мае заслугі, хоць і 
несвядома, у фармаванні нацыянальнай самасвядомасці 
беларусаў?

Пасылае зразумелыя сігналы, што хоча захаваць незалеж-
насць дзяржавы. Дзейнічае таксама ідэалагічная вертыкаль. У 2002 
годзе па загаду Лукашэнкі на ўсіх прадпрыемствах уведзена пасада 
намесніка дырэктара, які адказвае за дзяржаўную ідэалогію. Ён павінен 
клапаціцца, каб людзі на прадпрыемствах думалі “правільна”. Калі 
распачаўся газавы канфлікт, прапаганда падрыхтавала матэрыялы, у 
якіх Расію аблілі памыямі. Пуціна назвалі прадстаўніком алігархічнага, 
крымінальнага бізнесу, які націскае на Беларусь, каб выкупіць усе 
прадпрыемствы, а іх супрацоўнікаў выкінуць на вуліцу. Калі мы не буд-
зем цвёрдымі – пераконвалі – у Беларусі будуць заказныя забойствы і 
запануе мафія, а нашы хлопцы паедуць у Чачню. Такія лекцыі чыталіся 
ў працоўных установах і калі рабочыя вярталіся дадому, у аўтобусах 
можна было паслухаць, як гэтыя сходы абмяркоўваюцца. У газетах, 
выдаваных Адміністрацыяй Прэзідэнта, адкрыта пісалі пра тое, што ў 
Расіі ўсё выкупілі габрэі, напрыклад, Абрамовіч і падобныя.

Гэтая прапаганда прывяла да таго, што беларусы, нават ва ўсходніх 
рэгіёнах, пачынаюць лічыць сябе не-рускімі, бо рускія дрэнныя: 
п’юць, маюць алігархаў і вайну ў Чачні. Людзі ездзяць працаваць у 
Расію і бачаць, што дзяржаўная прапаганда часткова перакрываецца з 
рэчаіснасцю. Увесь час у гэтай Расіі робіцца штосьці дрэннае. Грамад-
ства пачало негатыўна ставіцца да расійскай дзяржавы і ідэі інтэграцыі. 
Таму Лукашэнка мог сказаць, што калі б Расія сілай захацела далучыць 
Беларусь, то яе чакае другая Чачня.

Гэта мае пазітыўны ўплыў на фармаванне беларускага народа, бо 
людзі задумваюцца, хто яны, калі не рускія. Раней, калі я прыязджаў 
ва ўсходнюю Беларусь, адкуль паходжу, і глядзелі са знаёмымі гульні 
расійскіх зборных, некаторыя перад тэлевізарам маглі крыкнуць: “О! 
Нашыя гуляюць”. Цяпер скажуць: “Гуляюць расіяне”.
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Калі Лукашэнка гаворыць пра народ, то што ён канкрэтна мае 
на ўвазе?

Думае пра беларускі народ так, як ён думаў, калі ішла яго пер-
шая выбарчая кампанія. Ездзіў тады па краіне і ўсе ягоныя высту-
пы канцэнтраваліся вакол тэмы, найбольш балючай для беларусаў: 
карупцыі. Без хітрыкаў называў прозвішчы людзей, на яго думку, 
вінаватых у дрэнным становішчы дзяржавы. Яго выезды ў рэгіёны 
заўсёды мелі вялікі поспех, бо савецкая ментальнасць загадвала люд-
зям верыць , што за іх будуць адказныя тыя, “хто на версе”. Лукашэнка 
яшчэ не меў тады ўлады, але быў перакананы, што беларускі народ яго 
проста любіць і дазволіць яму стварыць такую дзяржаву, якую хоча. Ён 
уявіў сабе, што толькі ён заслугоўвае званне прадстаўніка народа. Калі 
падарожнічаў па Беларусі, ні разу не пачуў ад людзей словаў: кансты-
туцыя, права. Яму задавалі пытанні адносна сацыяльных праблем: калі 
будзем нармальна жыць, ці зладзеі дачакаюцца пакарання? Лукашэнка 
зразумеў важную рэч: такому грамадству дастаткова запэўніць пачуццё 
бяспекі, каб выйграваць.

Сёння пытанне пра бяспеку Беларусі - гэта таксама праблема 
незалежнасці. Людзі думаюць, дзе будуць служыць нашыя сыны: у 
Чачні ці ў Беларусі? Вайна ў Чачні і пагроза тэрарызму зрабілі так, што 
Лукашэнка вырашыў, што якраз, менавіта, яму народ даручыў адказ-
насць за свой лёс.

Лукашэнка будуе аўтарытарную сістэму, абапіраючыся на 
супрацьстаянне Расіі. Разам з тым, у дэмакратычнай апазіцыі 
ёсць моцныя прарасійскія накірункі. Для польскага чытача 
гэта парадокс.

Бо частка апазіцыі сцвярджае, што Расія можа вырашыць усе 
праблемы ў Беларусі. Хапае людзей, перакананых, што Лукашэнка 
з’яўляецца толькі марыянеткай Крамля і барацьба за дэмакратыю ў 
Беларусі можа быць паспяхова закончана, трэба толькі забраць у яго 
добрыя кантакты з Масквой. Калі Пуцін сказаў, што Беларусь – гэта 
муха на расійскай катлеце, то проста прызнаўся, якія ён ставіцца да нас. 
Але Аб’яднаная грамадзянская партыя Анатоля Лябедзькі прызнала, 
што гэта зялёнае святло для апазіцыі, каб адсунуць Лукашэнку ад ула-
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ды. З ліпеня 2002 года ў размовах Менска з Масквой прагучала нямала 
вострых слоў, што толькі ўмацавала АГП у перакананні, што Масква 
мае ўжо досыць Лукашэнкі, што хутка супраць яго выступіць белару-
ская наменклатура. Сярод рускамоўнай часткі беларускай інтэлігенцыі 
існуе перакананне, што нацыянальная мова і культура не настолькі 
важныя. Гэтая частка грамадства лічыць, што Расія значна больш дэ-
макратычная і што пры дапамозе Масквы можна дэмакратызаваць Бе-
ларусь. Але гэта міф. Без нацыянальнай мовы і культуры заўсёды будзе 
існаваць праблема поўнай інкарпарацыі Беларусі ў Расію.





У Еўропу – так, але з 
нашай рускай спадчынай

Грамадства не прыня-
ло спробаў, распачатых 
дзеячамі Беларускага 
Народнага Фронту. І 
тут ніколі не будзе ад-
назначнага вяртання да 
беларускай культуры: 
раз, два і маем Вялікае 
княства Літоўскае. Так, 
на жаль, не атрымаец-
ца. Узнікне новая свядо-
масць і новая культура. 
Нельга адкідваць усяго, 
што рускае і прымаць 
толькі тое, што нале-
жыць старой беларускай 
культуры.

Размова з 

Пятром Марцавым
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Размаўляючы з беларусамі на тэму нацыянальнай арыентацыі 
можна пачуць словы пагарды да ўсяго, што рускае, 
разам з высокай культурай. Ці Вы лічыце такую пазіцыю 
абгрунтаванай?

Нянавісць да рускай культуры – гэта рэакцыя на прымусовую 
двухсотгадовую русіфікацыю. Частка беларусаў лічыць, што гэта куль-
тура нясе пагрозу, і што нарабіла толькі шкоды. Цяжка ацаніць, ці 
сапраўды яна пашкодзіла.

Ці не выглядае гэтае адмаўленне ад уплыву рускай культуры 
на Беларусь трохі смешным?

Так, выглядае. Акрамя таго, не было іншага гістарычнага выбару. 
Калі б існаваў шанец, каб Беларусь фармавалася пад уплывам іншых 
культур, можна было б меркаваць, які варыянт быў бы лепшым. Але 
гэтага не было. Навошта тады раскручваць гэтыя праблемы?

Беларускае грамадства прымае рускую культуру як сваю па адной 
простай прычыне: мы на ёй выхаваліся. У савецкія часы дамінавала 
культура, створаная на падставе культуры рускай. Працэс русіфікацыі 
быў доўгім і цяжка запярэчыць, што ў Беларусі дамінуе руская мова, 
руская літаратура і такі ж погляд на гісторыю. Да таго ж яшчэ сродкі 
масавай інфармацыі, шоў-бізнес, мова вуліцы – усё гэта рускае. 
Русіфікацыя Беларусі адбылася.

Ці беларуская нацыянальная культура таксама занаходзілася 
і знаходзіцца пад уплывам рускай культуры?

Гісторыя Беларусі і Расіі з’яўляецца працэсам пранікнення 
культур. Падобна і з польскай культурай. Думаю, што кожны польскі 
піяніст скажа, што на яго творчасць меў уплыў Сяргей Рахманінаў. 
Пётр Чайкоўскі і Фёдар Дастаеўскі таксама паўплывалі на ўвесь свет. 
Чаму не павінны былі паўплываць і на беларускую культуру?
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Значыць, для Вас Фёдар Дастаеўскі – гэта родная літаратура?

Так, канешне. Я тыповы прадукт савецка-расійскай адукацыі. 
Пра існаванне беларускай літаратуры я даведаўся на філалагічным 
факультэце , дзякуючы такім людзям як Вінцук Вячорка. Ён і падоб-
ныя да яго, першыя ў маім жыцці, звярнуліся да беларускай культуры 
і змаглі распавесці пра яе іншым. Раней мы не мелі выбару, чыталі ру-
скую літаратуру, тым больш што беларускамоўная літаратура савецкая 
эпохі не была багатай. Я нават Васіля Быкава больш чытаў па-руску, 
чым па-беларуску.

Ці важна для Вас адраджэнне беларускай мовы?

Не ляжыць мне гэта на сэрцы. Што так павінна быць мне пад-
казвае розум, а не сэрца. Я нарадзіўся ў свеце, які размаўляў па-руску. 
Я гавару па-руску і думаю па-руску, і хіба што ўжо не навучуся думаць 
па-беларуску. Я ведаю беларускую мову пэўна не горш за іншых, але 
ведаю, што яна не мая родная мова і ёй не стане. Мяркую аднак, што 
для новых пакаленняў яна павінна стаць роднай мовай.

Чаму аднак людзі, якія размаўляюць па-руску, павінны адчуваць сябе 
горшымі? Калі ў 80-х гадах з’явілася “Талака”1 і стваралі яе мае знаёмыя, я 
таксама хадзіў на іх сходы і спрабаваў пісаць пра іх у савецкай прэсе. Я быў 
адным з нешматлікіх журналістаў, якія ездзілі амаль на ўсе акцыі “Талакі”. 
Я прысутнічаў, калі ствараўся Беларускі Народны Фронт і супрацоўнічаў 
пры ўтварэнні газеты Беларускага Народнага Фронту. Ці гэта не лічыцца 
толькі таму, што я не размаўляю штодзень па-беларуску?

1  “Талака” – незалежнае гісторыка-культурнае аб’яднанне моладзі, якое ўзнікла ў 
Менску ў 1985 г. з мэтай абароны культурнай спадчыны. Ініцыятарамі ўзнікнення 
“Талакі” былі: Сяргей Вітушка, Вінцук Вячорка, Віктар Івашкевіч, Алег Суша. 
Галоўнымі формамі дзейнасці згуртавання была аборона гістарычных і археалагічных 
помнікаў, змаганне за адкрыццё беларускамоўных класаў і школ, культурна-
асветніцкая дзейнасць, вяртанне нацыянальных святаў. Разам з іншымі арганізацыямі 
“Талака” паспрыяла ўзнікненню Беларускага Народнага Фронту.
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Гэта значыць, што калі б Лукашэнка, які асабіста цешыўся, 
што Вы вымушаныя былі зачыніць газету “БДГ”, дазволіў 
сёння Вам яе ізноў выдаваць, то і яна ізноў выходзіла б на 
рускай мове?

Безумоўна. Па той простай прычыне: гэта была газета, якая пісала 
пра бізнес. На свеце мовай бізнес-кантактаў з’яўляецца англійская. 
Але ў культурным асяроддзі, у якім я жыву, мовай справы з’яўляецца 
руская. У беларускай мове нават не выпрацавана адпаведнай лексікі, 
паняццяў, патрэбных для апісання сучасных галін жыцця. Я кажу гэта 
як філолаг. Знішчана інтэлігенцыя, якая была носьбітам беларускай 
мовы. А ў гэты час свет пайшоў наперад, з’явіліся новыя паняцці, але іх 
няма ў беларускім слоўніку.

Алег Трусаў сцвярджае, што без беларускай мовы Беларусь 
гэта толькі Северо-Западный край.

Трусаву трэба паказаць глобус, а на ім краіны, якія стварылі ўласныя 
дзяржавы і цудоўную культуру, хоць іх моўная сітуацыя была яшчэ больш 
складанай. Але не буду з ім спрачацца. Калі ён лічыць, што без мовы няма 
дзяржавы і культуры, то няхай так лічыць і ўсё.

Насамрэч пытанне мовы ў Беларусі сёння не ёсць найважнейшым. 
Найбольшай праблемай з’яўляецца тое, што дзяржава робіць з асобай. 

Тут ёсць маленькая група людзей, якія размаўляюць па-беларуску, але 
ёсць таксама вялікая група, што размаўляе па-руску і прымае еўрапейскую 
сістэму каштоўнасцей. Звыш двух мільёнаў людзей гавораць па-руску, 
слухаюць расійскую папулярную музыку і не маюць паняцця пра белару-
скую мову і беларускую гісторыю, але адчуваюць сябе беларусамі. Кімсьці 
іншымі, чым рускія. На месцы беларускіх апазіцыянераў я б радаваўся, 
што такія людзі яшчэ ёсць. І бярог бы іх, а не пагарджаў. Гэта вялікае да-
сягненне: цэлыя стагоддзі гісторыі Беларусі – гэта войны, прыналежнасць 
да розных дзяржаў, іншая назва – то Літва, то Северо-Западный край – а 
людзі, якія адчуваюць сябе беларусамі, вытрымалі. Ёсць адчуванне наро-
ду, гэты народ жыве, з гэтага трэба толькі цешыцца. Відавочна, Беларусь 
захоўвала сябе праз усе гэтыя стагоддзі менавіта такім чынам, прымаючы 
тое, што і так ёй навязвалі сілай.
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Аднак Вы лічыце працэс беларусізацыі пазітыўным, бо 
кажаце, што новыя пакаленні павінны размаўляць па-
беларуску?

Так, але працэс гэты будзе выглядаць іначай, чым сабе гэта 
прыдумалі беларускія апазіцыянеры. Толькі на працягу апошніх 
шаснаццаці гадоў людзі мелі нейкі шанец, каб даведацца, што існуе 
іншая гісторыя гэтай краіны чым тая, напісаная Мікалаем Карамзіным2 
ці Васілём Ключэўскім3. Беларусы ўбачылі, што яны таксама самастой-
ны народ і можна спадзявацца ўжо разумеюць, што ўласная дзяржава 
– гэта каштоўнасць. У гэтым працэсе важную ролю адыграў палітык, 
пра якога мы прывыклі казаць дрэннае: Аляксандр Лукашэнка. Няваж-
на, што гэты працэс адбываўся толькі дзякуючы таму, што Лукашэнка 
бараніў сваю ўладу, але важна, што ён увогуле быў.

Не ўдалося аднак тое, пра што марылі многія палітыкі, культуролагі, 
якія стараліся перанесці старажытную беларускую мову і старое мыс-
ленне пра Беларусь на сённяшнюю краіну: раз-два і Вялікае Княства 
Літоўскае. Так, на жаль, не атрымаецца. Грамадскасць не прыняла 
спробаў, распачатых дзеячамі Беларускага Народнага Фронту. І што б 
нам не казалі дзеячы БНФ, тут ніколі не будзе адназначнага і лёгкага 
вяртання да беларускай культуры. І не будзе такой Беларусі, пра якую 
яны думаюць, хоць бы невядома хто прыйшоў да ўлады, нават Зянон 
Пазняк. 

Працэс фармавання новай самасвядомасці толькі пачынаецца і на-
самрэч будзе выглядаць іначай, чым бы хацелі кіраўнікі апазіцыі. Узнікне 
новая самасвядомасць і новая культура. Нельга адкідаць усё тое, што 
рускае і прымаць адзіна тое, што належыць старой беларускай культу-
ры. Не ўсё, што фармавала нашу культуру звонку дрэннае, варожае і 
гэтаму трэба прыпісваць знак мінус: польскае дрэннае, рускае дрэннае, 
літоўскае дрэннае. Быць можа, гэта новая беларускасць з гледзішча 
знаўцаў культуры і гісторыкаў, мала беларуская, але яна бліжэй да 
рэаліяў. Калі толькі будзе існаваць дзяржава Беларусь, то гэты працэс 
пойдзе. Беларускія інтэлектуалы павінны з гэтым пагадзіцца, а пасля 

2  Мікалай Карамзін (1766-1826) – расійскі пісьменнік і гісторык; аўтар апавяданняў 
і шматтомнай гісторыі Расіі, прыхільнік тэзіса, што развіццё Расіі не адхіляецца ад 
агульнаеўрапейскіх тэндэнцый.

3  Васіль Ключэўскі (1841-1911) – расійскі гісторык, прафесар Маскоўскага 
ўніверсітэту (1882-1911), член Пецярбургскай Акадэміі Навук; галоўны твор – 
“Курс русской истории” (т. 1-4, 1904-11, т.5, 1921).
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іх будзе ўжо новая хваля інтэлігенцыі. А людзі, звязаныя з беларускай 
нацыянальнай ідэяй і так, з часам, робяцца менш радыкальнымі. Міне 
яшчэ крыху часу і пачнуць інакш глядзець на сітуацыю ў нашай краіне. 
Па-іншаму будуць гаварыць пра гэту праблему. Убачаць, што грамад-
ства прымае рускую культуру, бо яна патрэбная, але чэрпае як з ру-
скай, так і з заходняй культуры.

Калі сядзіш у беларускай кавярні альбо едзеш беларускім 
цягніком, то заўсёды гучыць толькі расійская музыка.

Беларускія радыёстанцыі маюць абавязак трансляваць боль-
шасць нацыянальных спевакоў, а не замежных. Можна спытаць, на 
якой мове яны спяваюць? Безумоўна, па-руску. Але ці пакутуе ад гэтага 
беларуская нацыянальная культура? Ці творы з-за гэтага горшыя? Я 
так не лічу. А калі гэта нізкі ўзровень, то можа і лепей, што беларуская 
мова не мае з ім нічога агульнага?

Ці беларусы не пакутуюць ад комплекса непаўнавартасці 
параўноўваючы сябе з рускімі?

Ключ да разумення ўсіх гэтых праблем ляжыць у гісторыі. Як 
беларус можа адчуваць сябе паўнавартасным грамадзянінам, калі ён 
не ведае гісторыі сваёй краіны? А так было ў СССР. Як можна адчу-
ваць сябе паўнавартасным грамадзянін краіны, якая ўжо трынаццаць 
год знаходзіцца пад аўтарытарнай уладай? Няма падручніка, дзе можна 
было б знайсці тлумачэнне, чаму беларусы – гэта беларусы.

У грамадстве існуе падсвядомае адчуванне страты 
самаідэнтыфікацыі. Не ведаючы сваёй гісторыі, не маючы ведаў пра 
сваю дзяржаву і народ, нельга з усведамленнем сказаць: “Я бела-
рус”. Уся сучасная беларуская культура звязана з пакутамі, пера-
жываннем гэтага комплексу. Але я б не сказаў, што гэта комплекс 
недахопу каштоўнасцяў. Гэта схаваны боль, які вынікае са страты 
самасвядомасці. Інакш нельга патлумачыць, чаму нават у савецкія 
часы беларусы адчувалі сябе асаблівым народам, хоць другой такой, 
настолькі зрусіфікаванай рэспублікі не было ва ўсёй краіне. 
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А Вы баіцёся Расіі?

Не, бо чаго тут баяцца? Не маю паняцця, адкуль гэты страх 
і антырасійскія стэрэатыпы. Чым расійская мафія горшая за 
італьянскую?

А падыход дзяржавы да чалавека?

Не буду гэтага апраўдваць, гэта мяне раздражняе і нярвуе. Ка-
нешне, можна тлумачыць, што гэта гістарычная неабходнасць і ман-
гольская спадчына, але мяне гэта не пераконвае.

Як Вы, як беларус, успрымаеце Маскву? Ці гэта, на Вашу 
думку, адзін з культурных цэнтраў, такіх як Нью-Ёрк, Лондан 
ці Тэгеран? Цэнтр тэрыторыі, межы якой выходзяць па-за 
межы ўласна Расіі?

Калі паглядзець на Маскву вачыма выдаўца ці прадпрымальніка, 
сцверджу без сумнення, што гэта вялізны бізнес-цэнтр. Масква 
не нагадвае ні Парыж, ні Лондан, але – як уся Расія – дынамічна 
развіваецца. Кожны, хто прыедзе ў Маскву, адразу адчуе, што гэта 
асобны свет. Калі прыязджаеш у Маскву, ідзеш хаця б на гэтую вядо-
мую ўсім Чырвоную Плошчу і стаіш перад царквой Васіля Блажэннага, 
адразу пачынаеш разумець, што маеш справу з культурай і гісторыяй 
і не можна запярэчыць, што гэта вялікая культура і вялікая гісторыя. 
Навошта адкідваць гэты факт? Але трэба таксама звярнуць увагу і 
на тое, што гэта сінтэтычная культура, у якой перамешаны азіяцкія і 
еўрапейскія элементы.

Ці азначае гэта, што Беларусь усё яшчэ застаецца правінцыяй 
імперыі, цэнтр якой Масква?

З культурнага і эканамічнага гледзішча Менск канешне з’яўляецца 
правінцыяй былой імперыі і доўга яшчэ будзе толькі чарговым гора-
дам пасля вялікіх расійскіх метраполій. Можа ўдалося б яго параўнаць 
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з Самарай, але ў адносінах да Масквы ён другасны. Вялікую ролю ў 
беларуска-расійскіх адносінах адыгрывала і адыгрывае эканоміка. Ні 
ў балтыйскіх краінах, ні ва Украіне не была створана такая эканоміка, 
якая была запланавана спецыяльна для Беларусі. Тры мільёны чалавек 
сталіся залежнымі ад эканамічных саюзаў з Расіяй.

Як гэта дзейнічае?

Твая праца і твой заробак залежаць ад зусім іншай, не роднай 
эканомікі. Залежаць ад паставак энергіі і сыравіны з другой дзяржавы. 
Ёсць сыравіна – ёсць праца, сыравіна перастане прыходзіць у Бела-
русь – можаш стаць беспрацоўным. Гэта простая прычына пастаяннай 
залежнасці Беларусі ад Расіі, пачаўшы ад эканомікі і канчаючы куль-
турай.

Але такім спосабам многім прадпрыемствам удалося забяспечыць 
заказы, выратаваць шмат месцаў працы і пазбегнуць вялікіх грамадскіх 
пратэстаў, а гэта дапамагло беларускай дзяржаве. Звольненыя з працы 
работнікі сапраўды не задумваліся б, як выглядае праблема гісторыі 
Беларусі і які статус беларускай мовы. Ім патрэбна праца на фабрыцы. 
Яны плююць на нацыянальную культуру і гэта яшчэ адна розніца паміж 
беларусамі і жыхарамі балтыйскіх краін.

Ці беларуская эканамічная эліта паварочваецца на Захад, ці 
ўвесь час арыентавана на Маскву?

Фінансавая эліта мае, як і рабочыя, вельмі просты вектар: 
глядзяць у той бок, адкуль грошы. Да гэтага часу, калі мы мелі нейкія 
фінансавыя папаўненні, то гэта былі грошы з Масквы.

Грошы, якія ідуць з Масквы, небяспечныя, бо робяць краіну 
залежнай ад вялікага суседа.

Расіі не хапае сур’ёзных інвестыцыйных планаў. Масква дае 
грошы ў сыравіне, выкарыстоўвае іх як інструмент палітычнага і 
эканамічнага ціску. З гэтага пункту гледжання заходнія грошы лепшыя. 
Гэта чысты капітал  і, напэўна, у большай ступені ўплывае на развіццё 
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рынка. Нельга сказаць, што гэтыя грошы зусім свабодныя ад палітыкі, 
але напэўна значна менш ад яе залежаць, чым расійскія.

З другога боку ў Беларусі ўсе грошы добрыя. Лукашэнка, зрэш-
ты, баіцца наплыву і расійскага, і заходняга капіталу, бо ўсе сур’ёзныя 
датацыі і фінансавыя інвестыцыі развальваюць яго сістэму, бо робяць іх 
атрымальнікаў менш залежнымі ад рэжыму. Таму рэжым спрабуе пры-
цягнуць у Беларусь капітал з Лацінскай Амерыкі і арабскіх краін. Яны 
павінны гарантаваць сістэме пражыванне. Усе інвестыцыі, якія будуць 
функцыянаваць згодна з правіламі рынка, у стане знішчыць рэжым.

Абмяркоўваем тое, як Расія ўплывае на Беларусь. Але 
магчымы таксама і адваротны кірунак. Расіянам падабалася 
дзяржава, якую будаваў Лукашэнка. На што разлічвалі тыя 
расійскія палітыкі, якія запрашалі яго ў Расію на аб’езд 
губерніяў?

Яны мелі надзею, што беларуская эканоміка стане яшчэ больш 
завязанай на расійскай. Лукашэнка насіўся з думкай стаць прэзідэнтам 
Расіі, але адкінуў гэтую ідэю. Ён зразумеў, што пасля прыходу да ўлады 
Пуціна, гэта стала немажлівым. Не ўсюды яго запрашалі, ён сам такса-
ма туды пхаўся. Як менеджэр “карпарацыі Беларусь” займаўся збытам 
сваёй прадукцыі, якой ніхто не хацеў купляць. Усю гэту “безнадзёгу” 
пакідаў у Расіі. Гэта не смешна, але ў нас шмат прадпрыемстваў, пра-
дукцыя якіх нікому не патрэбныя. А ён гэта ўсё прадаваў.

Прадаваў таксама веру ў Савецкі Саюз?

Гэта харызматык, які ў стане ўсё патлумачыць: што ЗША дрэн-
ныя, а славянскія народы добрыя, што вялікая расійская імперыя 
з’яўляецца спадкаемцай СССР. Хто б іншы змог так пераканаўча ка-
заць пра гэта? Можа таму расіяне некаторы час глядзелі на яго як на 
палітычнага лідэра, які дае ім ідэі садружнасці славянскіх дзяржаў, 
расійскай моцы, расійска-беларускага сяброўства. Бо сярод расіянаў 
таксама нарадзіўся комплекс пасля распаду СССР. Такая вялікая 
краіна, а развалілася. Самалюбства расіян пакутавала ад гэтага. Лу-
кашэнка дасканала адчувае, што людзі хочуць у дадзены момант ад яго 
пачуць і гаворыць гэта. Руская мова і культура, якія падтрымліваліся ў 



168

Пётр 
Марцаў

Беларусі, зрабілі так, што распад вялікай дзяржавы стаўся для расіянаў 
менш балючым. Расійская адысея Аляксандра Лукашэнкі была добрай 
палітычнай і эканамічнай гульнёй, патрэбнай як Беларусі, так і Расіі. 
Ён атрымліваў восем мільярдаў долараў штогод за гэтыя свае мары. 
Хто быў супраць гэтага? Я сам пайшоў бы на такую дамову.

Сёння Расія глядзіць на Беларусь хіба ўжо з меншай 
сентыментальнасцю. Аляксей Міллер4 пасля падпісання 
пагаднення аб набыцці Белтрансгаза сцвердзіў, што гэта 
паварот да натуральнага стану – менавіта так і павінна быць 
– Масква пераймае свае трубапровады.  

Гэта расійскі пункт гледжання. Расія назвала сябе спадкаемцай 
СССР і размова тут не ідзе выключна пра паняцце прыватнай уласнасці. 
Размова перад усім пра прыняцце расійскай ідэі паўстання імперыі. Не 
трэба злавацца на Расію. Гэта вялізная краіна, якая можа захаваць свой 
статус толькі адзіным спосабам – праз пастаянныя спробы стварыць 
імперыю, цэнтр, з якім кожны будзе лічыцца. Інакш Расіі не будзе.

Масква не здольная перастаць думаць пра Беларусь як пра сваю тэ-
рыторыю. Памятае, што ў 1990-91 гадах уклала два мільярды долараў 
у мадэрнізацыю беларускіх прадпрыемстваў. Такое рашэнне прыняў 
яшчэ ўрад СССР. Расія хоча мець прыбытак з гэтых інвестыцый як 
спадкаемца СССР.

Аднак тры гады таму гэтак жа думалі пра Украіну. А цяпер, пасля 
аранжавай рэвалюцыі, расіяне пачынаюць разумець, што гэта не іх тэ-
рыторыя. Падобна будзе і з Беларуссю. Яны вымушаны развітвацца са 
“сваімі” тэрыторыямі, хоць даецца ім гэта вельмі цяжка.

Лукашэнка неяк не нагадвае лідэра каляровай рэвалюцыі...

Лукашэнка зрабіў выбар. Ён адмовіўся ўвайсці ў склад саюзнай 
дзяржавы.

4  Аляксей Міллер (нар. у 1962) – з 2001 г. старшыня Праўлення ААТ “Газпрам”.
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Але таксама не выбраў курс на Захад. Як доўга можна 
функцыянаваць у падвешаным стане - паміж Еўропай і 
Расіяй?

У палітычным сэнсе – так доўга, як толькі захоча. У эканамічным 
– да таго часу, пакуль Беларусь з’яўляецца транзітнай краінай. А калі 
паставіць пытанне, кім будуць беларусы ў культурным сэнсе, то магу 
адказаць: еўрапейцамі. Я ў гэтым упэўнены.

Усе чакаюць хуткіх змен на працягу пяці гадоў. Але нават калі Бела-
русь будзе “пасоўвацца” на Захад, то змены не будуць насіць характару 
рэвалюцыі. Дастаткова падумаць пра ментальнасць беларусаў і тлума-
чэнне, чаму будзе, менавіта, так, а не іначай, стане відавочным. Бела-
русь будзе павольна і асцярожна ісці да зменаў уласнай дарогай і калі 
на гэтай дарозе нішто сур’ёзна не напалохае беларусаў, то нам удасца 
дайсці да мэты.





Беларусы не разумелі, у 
імя якіх каштоўнасцей яны 
павінны былі пакутаваць

Калі Лукашэнка 
прыйшоў да ўлады, 
мы пісалі пра яго, што 
гэта прэзідэнт бедных, 
няшчасных і ашуканых 
беларусаў. Адным сло-
вам, Робін Гуд, і насам-
рэч так было некалькі 
гадоў. А цяпер гэта так-
сама прэзідэнт новых, 
дынамічных грамадскіх 
груп. Гэта яго электа-
рат і яго інтарэсы Лу-
кашэнка рэалізуе.

Размова з 

Алегам Манаевым
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Якія былі вынікі хуткай індустрыялізацыі і ўрбанізацыі 
Беларусі пасля ІІ сусветнай вайны?

Гэтыя працэсы адбываліся ў Беларусі надзвычай хуткімі тэмпамі. 
Гэта не было звычайнае развіццё прамысловасці і грамадства, якое ад-
бывалася ва ўсім свеце. Калі ў палове 70-х гадоў я пачынаў працу са-
цыёлага, мае настаўнікі, творцы беларускай сацыялогіі даказвалі, што 
ў той час толькі адзін горад у свеце параўноўваўся з Менскам па тэмпе 
ўрбанізацыі –Мехіка.

Тэмп развіцця беларускіх гарадоў быў шалёным. Пасля 1945 года 
сацыяльная структура ў гарадах вельмі змянілася. Да вайны каля 70 
працэнтаў людзей жыло ў вёсцы, а 30 працэнтаў у горадзе. Пасля вайны 
гэтыя прапорцыі памяняліся месцамі. Так было, таму што падчас вайны 
загінуў кожны трэці беларус, але трэба памятаць, што ў значнай частцы 
гэта былі габрэі, якія жылі ў гарадах. Да 1941 года на беларускіх зем-
лях жыло звыш мільёна габрэяў. Цяпер іх няпоўныя трыццаць тысяч. 
Вялікая колькасць загінула падчас акупацыі, але многія габрэі былі вы-
мушаны выехаць у пазнейшыя дзесяцігоддзі. А габрэі былі важным эле-
ментам беларускай культуры, садзейнічалі эканамічнаму і культурнаму 
развіццю краіны. Калі ў 1970-80 гадах з Беларусі выехала каля чвэрці 
мільёна габрэяў, гэта была цяжкая страта для нас. Пасля вайны, каб 
запоўніць дзіркі, што ўзніклі ў выніку Халакосту, прывозілі спецыялістаў 
з Расіі. Звозілі сотні тысяч людзей, якія адбудоўвалі краіны. Будавалі 
гарады, фабрыкі, займалі кіруючыя пасады. Прыязджалі людзі з Уралу, 
з Сібіры. Яны хацелі распачаць у Беларусі новае жыццё. Гэтая маса 
людзей прывяла да дэнацыяналізацыі беларускага грамадства. Прыш-
лыя з іншых краін прынеслі з сабой таксама іншыя традыцыі і іншыя 
погляды на грамадства, на дзяржаву, на публічнае і сямейнае жыццё.

Якое было стаўленне да тагачаснай Беларускай савецкай 
рэспублікі? Яе лічылі часовым месцам для жыцця ці хацелі 
запусціць тут карані?

На Берасцейшчыне сёння жыве шмат былых ваенных розных 
нацыянальнасцей. У часы СССР там часова размяшчаліся савецкія 
войскі і пасля распаду Саюза гэтыя людзі па-просту засталіся на гэтай 
зямлі. Для іх Беларусь аказалася месцам цалкам камфортнага жыц-



173

ця. Яе часта выбіралі як месца для пенсіі, бо гэта была ціхая і спа-
койная рэспубліка. Але ж людзі, якія сюды прыязджалі, не пераймалі 
беларускіх культурных традыцый.

Ці гэтая дэнацыяналізацыя грамадства зрабіла так, што 
Беларусь была рэспублікай без дысідэнтаў?

Пасля вайны людзі насамрэч не супраціўляліся сістэме, якая 
ўзнікла. Гэта звязана з працэсамі, пра якія мы гаворым. Таму Бела-
русь зусім нельга параўноўваць з Польшчай 50-х, 60-х і 70-х гадоў, дзе 
супраціў быў непараўнальна большы. Таксама, у параўнанні з Украінай, 
Расіяй і балтыйскімі краінамі, апазіцыя ў Беларусі амаль не існавала.

Як грамадзяне Беларусі адрэагавалі на распад СССР?

У 1991 годзе ў Беларусі запанавала эйфарыя, звязаная з пры-
ходам “новага”. Людзі былі змучаныя мінулым, савецкім хаосам. Ім 
ужо надакучыла і гнілая ідэалогія, якая ўжо не была такой пануючай, 
і эканамічны крызіс. Дзесяткі тысяч людзей літаральна жылі тады 
ў цягніках: вывозілі розныя тавары ў Польшчу, каб мець грошы, і 
выкуплялі ў польскіх крамах усё, чаго тады не было ў нас. Тады наро-
ды СССР у большасці лічылі, што падзенне камунізму і выхад на неза-
лежнасць – гэта пазітыўны факт. Калі распад імперыі не ўспрымаўся б 
пазітыўна, то маскоўскі путч скончыўся б поспехам і ўвогуле не дайшло 
б да белавежскіх пагадненняў.

Беларусь не была выключэннем. Аднак націск трэба зрабіць на 
ступень і глыбіню задаволенасці з факту атрымання незалежнасці. На 
пачатку 90-х гадоў балтыйскія краіны, падобна як раней Польшча і 
Чэхія, з радасцю віталі падзенне камунізму і пачалі рэалізоўваць на-
цыянальныя праграмы: увядзенне дэмакратыі і рыначнай эканомікі. 
Гэтыя краіны мелі мэту: стаць часткай аб’яднанай Еўропы, увайсці ў 
структуры Еўрапейскага Саюза і НАТА. А для Беларусі гэта не было 
прыярытэтам, таму гэты пачатковы аптымізм хутка пачаў праходзіць, 
асабліва калі наступіў крызіс пачатку 90-х гадоў. У 1992 і 1993 гадах 
заробкі складалі 25 долараў у месяц, а цэны раслі. Балтыйскія краіны 
таксама змагаліся з эканамічнымі праблемамі, але тым народам дапа-
магала выжыць свядомасць таго, што трэба дасягнуць тых мэтаў, пра 
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якія я казаў вышэй. У нас жа не пачаў дзейнічаць механізм кампенсацыі 
і беларусы не разумелі, у імя якіх каштоўнасцей павінны былі пакута-
ваць. Яны адчулі сябе расчараванымі і ў той жа момант засумавалі па 
Савецкім Саюзе. Не па СССР у той форме, у якой ён існаваў, але за 
нечым падобным. Смутак па СССР гэта de facto смутак па дзяржаве, 
якой ніколі не было.

А як ставіліся да новай дзяржавы тыя грамадзяне Беларусі, 
якія прыбылі сюды з іншых рэгіёнаў Савецкага Саюза? Бо 
адна справа - жыць на пенсіі ў аддаленай частцы той самай 
дзяржавы, і зусім іншая - раптам апынуцца ў цалкам іншай 
краіне. Вы самі паходзіце з Уладзівастоку.

Людзей, якія ў Беларусь прыехалі з Расіі і з тых найбольш адда-
леных краёў СССР, сёння насамрэч шмат. Умовы, у якіх нам давяло-
ся жыць у гэтай дзяржаве, былі цалкам нармальнымі і нашы погляды 
нічым такім не розніліся ад поглядаў беларусаў, якія жылі тут спрад-
веку. Можа, на гэта моцна не ўплывае месца нараджэння і этнічнае 
паходжанне, гэта хутчэй пытанне адукацыі, поглядаў і выхавання.

Нацыянальныя дзеячы сцвярджаюць, напрыклад, што беларусы, 
якія карыстаюцца беларускай мовай - гэта дэмакраты, прыхільнікі рын-
кавай эканомікі, яны хочуць перамен, а ў той час жыхары Беларусі, якія 
размаўляюць па-руску – гэта пятая калона і прыхільнікі Лукашэнкі. 
Маюць рацыю, калі кажуць, што сучасная ўлада русіфікуе грамадства, 
але тэзіс, што беларускамоўная частка грамадства выказваецца за дэ-
макратыю і Захад – не адпавядае праўдзе.

Пятнаццаць год мы праводзім даследаванні, у якіх задаём пытан-
не: “Якой мовай Вы карыстаецеся наштодзень?” Аказваецца, што па-
беларуску гаворыць 6,8 працэнта, па-руску 56,7 працэнта, абедзвю-
ма мовамі карыстаецца 16,6 працэнта, а трасянку штодзень ужывае 
19 працэнтаў. Лічбы змяняюцца, калі пытаем: “Якую мову вы лічыце 
роднай?” За такую беларускую мову выказваецца 29,4 працэнты 
рэспандэнтаў, за рускую 36,8 працэнты, а 31,2 працэнты сцвярджа-
юць, што і беларуская і руская іх родныя мовы.

Гэтыя лічбы кажуць значна больш, калі супаставім іх з адказамі на 
пытанне пра інтэграцыю з Еўрапейскім Саюзам ці з Расіяй. Аказваец-
ца, што якраз людзі, якія штодзень карыстаюцца беларускай мовай, вы-



175

казваюцца за інтэграцыю з Расіяй і падтрымліваюць Лукашэнку, і вы-
ступаюць супраць дэмакратыі і рынкавай эканомікі. Пра гэта вырашае, 
канешне, не мова, а дэмаграфія. Па-беларуску размаўляе старая і не-
адукаваная вёска, тая, якая падтрымлівае Лукашэнку і сумуе па СССР. 
Канешне, за гады незалежнасці з’явілася багата беларускамоўнай 
моладзі, якая пратэставала ў сакавіку 2006 года і якая звязаная з 
апазіцыяй. Але ў першай групе людзей сотні тысяч, можа нават мільён, 
а беларускамоўнай і апазіцыйнай моладзі – тысячы. Лічбы кажуць самі 
за сябе. На жаль, у нас ёсць пісьменнікі, якія, бачаць, як мала людзей 
карыстаецца беларускай мовай і кажуць: “Такі беларускі народ нам не-
патрэбны”. Але гэта тэзіс Адольфа Гітлера...

Вернемся яшчэ да суму па Савецкім Саюзе. Ці гэта, менавіта, 
ён перадвырашыў перамогу Лукашэнкі ў 1994 годзе?

Лозунгі, з якімі Лукашэнка ішоў на выбары, зрабілі вялікі фу-
рор. Ён адкінуў нацыянальныя каштоўнасці і падхапіў лозунг вяр-
тання да СССР. Быць можа, не ў такой форме, у якой гэта краіна 
існавала, але абвяшчаў ідэі саюзнай дзяржавы. Людзі ў той жа мо-
мант прынялі гэтыя лозунгі. Лукашэнка перамог з вялізнай перава-
гай у справядлівых выбарах.

Ці перамога Лукашэнкі была гістарычна абгрунтаванай?

Яго перамога мела аб’ектыўныя прычыны. Была натуральнай і 
проста ўпісвалася ў гісторыю Беларусі. З упэўненасцю гэта не была 
ні памылка, ні капрыз гісторыі. За прыходам гэтага чалавека да ўлады 
стаялі аб’ектыўныя гістарычныя працэсы і сацыяльныя інтарэсы 
мільёнаў людзей, а ніякая ні інтрыга з Лубянкі. Інтэрпрэтацыя, што гэта 
чалавек, якога спецслужбы падкінулі беларусам, спачатку была вельмі 
папулярнай. Паводле гэтай тэорыі, беларусы хацелі ісці той дарогай, 
што і Польшча, і балтыйскія рэспублікі, толькі нас падманулі і паслалі 
нам Лукашэнку. Цяпер мы маем толькі адну праблему: неяк прыбраць 
гэтага Лукашэнку і вярнуцца на патрэбную нам сцежку. У той жа час 
сацыёлагі пераконваюць, што Лукашэнка з’яўляецца квінтэсенцыяй 
беларускасці і не дастаткова яго прыбраць, каб развітацца з праблемамі. 
Ён дакладна такі, як і беларускае грамадства, а яно, нават пасля яго 
зняцця з пасады, такім жа і застанецца.
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Быць можа, быў шанец пазбегнуць перамогі Лукашэнкі. Аднак 
гісторыя не прызнае умоўнага ладу, таму цяжка прадказаць, што было 
б, калі б прэм’ер Вячаслаў Кебіч паводзіў сябе іначай, калі б пазбеглі 
дзікай прыватызацыі, якая палягала на тым, што дзяржаўная ўласнасць 
была самым банальным чынам раскрадзеная. Усё гэта адбывалася 
на вачах людзей. Трэба таксама пашукаць адказу, што было б, калі б 
дэмакратычныя сілы не былі падзелены на два лагеры: ліберальна-
дэмакратычны Шушкевіча і грамадзянска-нацыяналістычны Пазняка. 
Канешне, нельга забываць таксама пра расійскі фактар і Захад. Расія 
павінна была б прыняць трошкі іншую стратэгію адносна Беларусі, а За-
хад больш сур’ёзна глядзець на Беларусь і з большай павагай назіраць 
за працэсамі, якія адбываліся ў нашай краіне. Тады наша дзяржава вы-
глядала б інакш, але гэтых “калі б” вельмі многа...

Кім з’яўляюцца людзі, якія сёння галасуюць за Лукашэнку?      
У 1994 годзе як аксіёма прымалася, што электарат Лукашэнкі 
будзе выміраць, а тым часам мінула трынаццаць год, а 
Лукашэнка і надалей карыстаецца вялікай папулярнасцю.

Падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў, паводле дадзеных не-
залежных цэнтраў, за Лукашэнку прагаласавала каля 60 працэнтаў 
выбарцаў, Аляксандра Мілінкевіча падтрымалі 20 працэнтаў. Цвёрды 
электарат Лукашэнкі за гэтыя гады не змяніўся – гэта дакладна тыя 
самыя савецкія беларусы. Гэта старэйшыя асобы, пенсіянеры, найчас-
цей жыхары вёскі, з базавай адукацыяй. У гэтым цвёрдым электараце 
пераважаюць жанчыны, паколькі жанчыны ў Беларусі жывуць на дзе-
сяць год даўжэй за мужчын. Усе гэтыя людзі залежаць ад дзяржавы.

Аднак на працягу гэтых трынаццаці гадоў, а асабліва на працягу 
астатніх пяці-шасці, электарат Лукашэнкі папоўнілі новыя групы: гэта 
людзі маладыя альбо сярэдняга веку, якія працуюць у бюджэтнай сфе-
ры. Напрыклад, добра плацяць будаўнікам. Атрымліваюць каля мільёна 
рублёў - 500 долараў, гэта больш, чым зарабляе прафесар. Таксама і 
прадстаўнікі прыватнага бізнесу пачалі галасаваць за Лукашэнку. У на-
шай краіне сфера прыватнага бізнесу спецыфічная. Яна складае адну 
пятую частку эканомікі. Малы бізнес, гандляры, выступаюць супраць 
Лукашэнкі, але прадстаўнікі сярэдняга і вялікага – за яго. У Беларусі 
пры дапамозе дзяржавы можна зрабіць вялікія справы, толькі трэба 
пагадзіцца на яе прынцыпы гульні. Напрыклад, раённая адміністрацыя 
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звяртаецца да прадпрымальніка з просьбай, каб знайшоў грошы на 
будаўніцтва дарогі ці рамонт нейкага будынка, альбо прапануе прыняць 
на працу нейкага парэкамендаванага чалавека. Потым просіць, каб 
падчас выбараў не падтрымліваць ніякіх альтэрнатыўных кандыдатаў і 
не друкаваць рэклам у апазіцыйнай прэсе. Людзі, якія пагаджаюцца на 
такія просьбы, атрымліваюць ад дзяржавы прэферэнцыі. За астатнія 
дзесяць год такіх людзей з’явілася ў Беларусі вельмі многа. Размова 
ідзе пра дзесяткі тысяч.

Ёсць вельмі важная група, армія чыноўнікаў. Афіцыяльныя дадзе-
ныя паказваюць, што ў вертыкалі выканаўчай улады сто дзесяць тысяч 
людзей, а да гэтага трэба яшчэ дадаць кіраўніцтва вышэйшых школ і 
пасады гэтага ўзроўню. Людзей, звязаных з сістэмай, і членаў іх сямей 
каля паловы мільёна. Іх можа не на сто працэнтаў, але ў агульным за-
давальняе форма дзяржавы Лукашэнкі. Маюць стабільныя заробкі на 
добрым узроўні, маюць уладу, можа незначную, але такую, якая ім па-
трэбна. І, што найважнейшае, ведаюць, што іх кар’ера і дабрабыт зале-
жаць толькі ад адной рэчы – ад узаемаадносінаў з чыноўнікамі рангам 
вышэй. Мэр невялікага горада, які мае добрыя адносіны з губерната-
рам, зусім не павінен клапаціцца пра рэпутацыю ў сваім горадзе.

А якую пазіцыю займае моладзь?

Якраз сярод чыноўнікаў вельмі шмат маладых людзей. У цэнтры 
Менска ёсць будынак Акадэміі кіравання пры прэзідэнце, у якой вучац-
ца супрацоўнікі адміністрацыі. Праходзячы каля гэтага будынка, мож-
на ўбачыць багата маладых і сімпатычных людзей. Яны прыязджаюць у 
сталіцу з усёй Беларусі, атрымліваюць вялікую стыпендыю, вучацца ў 
добрых умовах, а пасля маюць гарантаваную добрую працу. 

Калі Лукашэнка прыйшоў да ўлады, мы пісалі пра яго, што гэта 
прэзідэнт бедных, няшчасных і ашуканых беларусаў. Адным словам, 
Робін Гуд, і, насамрэч, так было некалькі гадоў. А цяпер гэта таксама 
прэзідэнт новых, дынамічных грамадскіх груп. Гэта яго электарат і яго 
інтарэсы Лукашэнка рэалізуе.
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Ды мусіць і частка нацыянальнай апазіцыі, хоча ці не хоча, 
пачала падтрымліваць Лукашэнку як гаранта незалежнасці 
дзяржавы? Ці не трапілі яны ў свайго тыпу пастку?

Гэта цяжкае і далікатнае пытанне. Многія людзі з дэмакра-
тычных колаў, я маю на ўвазе не толькі палітыкаў, але і журналістаў, 
аналітыкаў, дзеячоў па правах чалавека, студэнтаў, для якіх найваж-
нейшай каштоўнасцю з’яўляецца нацыянальная, незалежная краіна, 
раптам зразумелі, што Лукашэнка бароніць гэтую каштоўнасць як ніхто 
іншы. Першы раз мы маглі бачыць гэта ўлетку 2002 года, калі ў чэрвені 
Уладзімір Пуцін прамовіў славутае, што трэба аддзяліць “мух ад катлет”, 
а ў жніўні пажадаў, каб Беларусь увайшла ў склад Расіі. Якраз тады не-
каторыя апазіцыянеры пачалі казаць, што ўжо не маюць прычын для 
змагання з Лукашэнкам. Для іх незалежнасць з’яўляецца каштоўнасцю 
большай чым дэмакратыя. Я памятаю журналістаў, якія працавалі ў не-
залежных медыях і вялі барацьбу з рэжымам, а пасля таго, як Лукашэн-
ка супрацьпаставіўся Расіі, паведамілі, што “прычыны нашага самага 
вялікага незадавальнення ўжо няма” і пачалі працу ў дзяржаўных ме-
дыях. Хтосьці атрымаў працу на дзяржаўным тэлебачанні, хтосьці пачаў 
працаваць у газеце “Советская Белоруссия”.

Ці змяняюцца адносіны беларусаў да Расіі і да інтэграцыі з ёй?

У гэтым пытанні можна назіраць вялікую дынаміку. Усё папярэд-
няе дзесяцігоддзе беларускае грамадства дзялілася на дзве няроўныя 
часткі. Першая канцэнтравалася вакол ліберальных і нацыянальных 
каштоўнасцей, выказвалася за збліжэнне да Еўропы. Размова тут ідзе 
пра некалькі сотняў тысяч чалавек – не толькі сябраў апазіцыйных 
партый. Для гэтай групы Расія асацыявалася з былым СССР і 
імперыялістычнымі тэндэнцыямі, таму яна падыходзіла да Расіі асця-
рожна альбо нават неахвотна. Падобна гэтыя людзі ацэньваюць Саюз 
Беларусі і Расіі.

Але другая, значна большая група, мела зусім іншае стаўленне да 
Расіі. Расія была для іх мастом, які вёў у мінулае. Саюз Беларусі і Расіі 
для гэтых людзей быў надзеяй на вяртанне СССР. Падзел быў просты 
і накладаўся на падтрымку для Лукашэнкі, але ён змяніўся пасля 2000 
года, калі да ўлады прыйшоў Пуцін. У 2000-01 гадах прэзідэнт Расіі 
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актыўна дзейнічаў на міжнароднай арэне, пасля 11 верасня 2001 года 
стаў падтрымліваць “барацьбу з міжнародным тэрарызмам”, у эканоміцы 
Расіі таксама пачаліся немалыя змены. Гэта выклікала змену адносінаў 
беларускага грамадства да Расіі. Многія беларусы з першай групы пачалі 
звязваць Расію з Захадам і рынкавай эканомікай. У іх уяўленні гэта была 
дзяржава, якая паказвала праеўрапейскі падыход да міжнародных спраў, 
а Пуцін здаваўся ім прагрэсищным палітыкам. Другая група, якая скла-
далася з савецкіх беларусаў, пачала ў сваю чаргу баяцца Расіі, таму гэ-
тыя дзве групы пачалі паступова мяняцца месцамі.

Да гэтага спрычынілася агрэсіўная палітыка, якую Расія вядзе су-
праць Беларусі, падымаючы цану нафты і газу. З таго часу сродкі ма-
савай інфармацыі, сістэма адукацыі, культура, царква – усе ўстановы, 
якія залежаць ад дзяржавы, фармуюць грамадскую думку ў апазіцыі 
да Расіі. Гэта спрыяе фармаванню нацыянальнай самасвядомасці. 
За апошні год прарасійскія сімпатыі паменшыліся. Гэта было відаць 
асабліва пасля таго, як Аляксей Міллер паведаміў, што цана на нафту і 
газ будзе расці. Ужо 10 гадоў задаём пытанне: “Які варыянт інтэграцыі 
Расіі і Беларусі Вам асабіста б адпавядаў?” На выбар тры варыянты 
адказаў. Першы – гэта звыклыя суседскія адносіны, якія ў нас, напры-
клад, з Польшчай; другі – гэта стварэнне супольнай дзяржавы і трэці 
варыянт – Саюз Беларусі і Расіі. Яшчэ дзесяць гадоў таму прыхільнікаў 
Саюза было больш за палову, а лічба прыхільнікаў супольнай дзяржа-
вы перавышала лічбу прыхільнікаў звычайных суседскіх адносін. Сёння 
супольную дзяржаву хоча 8 працэнтаў апытаных, а прыхільнікаў Саюза 
Беларусі і Расіі столькі ж, колькі і прыхільнікаў нармальнага суседства. 
Такіх дадзеных мы яшчэ ніколі не мелі.

Як гэта стасуецца з міжнароднай палітыкай Беларусі?

Сімпатыі беларусаў, якія апошнія гады канцэнтраваліся на Расіі, 
не пераносяцца аўтаматычна на Еўропу, але яны, канешне, дзесьці 
ёсць. Яны пераўтвараюцца ў самаізаляцыйныя тэндэнцыі. У апошнія 
гады гэта вельмі адчуваецца. Напрыклад, задаём пытанне: “Калі б 
сёння праводзілі рэферэндум, якім шляхам павінна пайсці Беларусь, 
як бы Вы прагаласавалі?”. Ёсць тры варыянты адказаў: саюз з Расіяй, 
інтэграцыя з Еўрапейскім Саюзам і супраць усялякіх інтэграцый. За 
першы варыянт прагаласавалі 26 працэнтаў, за другі 22 працэнты, а 
супраць інтэграцыі з кім бы там ні было 30 працэнтаў. Некалькі гадоў 
таму гэтая лічба была вельмі малой.
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Гэта непакоіць, бо калі ў грамадстве пачынаюць дамінаваць 
ізаляцыйныя тэндэнцыі, то значыць, што аўтарытарны рэжым 
атрымлівае дадатковую падтрымку. І, на жаль, дзяржаўны апарат 
выкарыстоўвае гэтую тэндэнцыю. Блакуе доступ інфармацыі як з За-
хаду, так і з Расіі, прапануючы грамадству замест гэтага рэалізацыю 
нейкіх экзатычных, нават геапалітычных рашэнняў, як сяброўства з 
Венесуэлай, В’етнамам ці Іранам.

У маі 2007 года мы праводзілі апытанне: “Як Вы лічыце, з якой 
краінай Беларусь павінна мець самыя моцныя сувязі?”. На першым 
месцы і надалей трымаецца Расія, на другім апынуўся Еўрасаюз, на 
трэцім месцы краіны СНД, а на чацвёртым – Іран, Венесуэла і падоб-
ныя ім дзяржавы. Кожны пяты дарослы беларус цалкам сур’ёзна лічыць, 
што паміж Беларуссю і Іранам могуць існаваць цесныя, партнёрскія 
адносіны. На пятым месцы знаходзіцца Кітай, потым арабскія краіны і 
ў самым канцы ЗША.

Дзесяць гадоў таму назад гэтыя дадзеныя выглядалі зусім інакш. 
Калі б мы размясцілі ў гэтых апытаннях Венесуэлу, Іран і падобныя 
краіны, большасць людзей увогуле не мелі б паняцця, пра што мы іх 
пытаем і чаму яны знаходзяцца ў спісе. Зрэшты, і сёння многія бела-
русы не змогуць паказаць гэтых дзяржаваў на карце, але ведаюць, што 
туды ездзіць прэзідэнт, а сюды прыязджаюць іх прадстаўнікі.

Вы сцвярджаеце, што беларускае грамадства ніколі яшчэ не 
было так падзелена, і сённяшнію сітуацыю можна параўнаць 
хіба што толькі з часам пасля ІІ сусветнай вайны.

Самюэль Ф.Ханцінгтан1 нарысаваў лінію, якая праходзіць праз 
польска-беларускую мяжу з 1939 года. Бо існуе традыцыя дзвюх Бела-
русей. Адной – еўрапейскай, якая адказвае за сувязі з Захадам; выра-
жэнне такога мыслення знаходзіць таксама адлюстраванне ў адносінах 
да дзяржавы, да Бога. Другая Беларусь адказвае за саюз з Расіяй, 
з’яўляецца еўраазіяцкай, чэрпае з візантыйскай культуры і мае 
іншыя рэлігійныя, палітычныя, культурныя традыцыі. У 1945 годзе 
гэтыя дзве Беларусі апынуліся ў межах адной дзяржавы. Падзел, 

1  Самюэль Філіп Ханцінгтан (нар. у 1927) – амерыканскі палітолаг і ўніверсітэцкі 
выкладчык, у 1977-87 гадах каардынатар па планаванні ў Радзе нацыянальнай 
бяспекі ЗША, 1986-87 – прэзідэнт Амерыканскага таварыства палітычных навук, 
галоўны рэдактар штомесячніка “Foreign Policy”, дырэктар Цэнтра міжнародных 
стасункаў ім. Ёхана Оліна ў Гарвардскім ўніверсітэце.
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які існаваў стагоддзямі, не атрымаецца сцерці пры дапамозе ней-
кай чароўнай гумкі.

Гэты разлом за апошнія гады ўзмацніла наша дзяржава. Лукашэнка 
свядома на ім гуляў і хацеў, каб ён быў усё больш выразным. Той част-
цы, якая выказалася за Лукашэнку, аддавалі перавагу, яна атрымлівала 
грошы, уладу, адукацыю, уплывы. А дэмакратычная Беларусь была 
адкінута. Дзяржава гэтых людзей нібыта не заўважае. 

Вядома, цяпер, калі Лукашэнка бачыць выразную пагрозу з боку 
Расіі, стараецца гуляць картай нацыянальнай ідэі. Арганізуе канцэрты 
“За Беларусь”, адзначае дзяржаўныя святы. Але гэта ўсё на паверхні. 
Праз столькі гадоў палітыкі дэнацыяналізацыі шанс, што Лукашэнку 
ўдасца ўсё паправіць, мізэрны.

Як выглядае беларуская сям’я? Ці таксама вельмі 
падзеленая?

Цывілізацыйны падзел у сэрцах людзей, таму і сем’і падзеленыя, 
а гэта нараджае канфлікты. Грамадства ў стрэсе. Старэйшыя людзі ад-
чуваюць, што іх кінулі дзеці, дзеці – што іх не разумеюць бацькі. Боль-
шасць актыўных апазіцыянераў, журналістаў не змаглі ўтрымаць свае 
сем’і. Лідэры апазіцыі альбо жывуць без сям’і, альбо ўжо заснавалі 
другую. Гэта значыць, што іх палавінкі не хацелі ісці той самай дарогай, 
якую яны абралі.

Ці можна казаць пра дэмаралізацыю беларускага грамадства?

Многія думаюць пра эміграцыю. Прыкладна адна трэцяя частка 
дарослага грамадства выехала б, калі б мела такую магчымасць. Сярод 
моладзі пра гэта марыць кожны другі апытаны. Мы адзначаем спад да-
веру да дзяржавы і да ўстаноў, таксама і недзяржаўных.

Але не трэба казаць пра дэмаралізацыю ўсяго грамадства. Мы 
маем справу з абыякавасцю. На пытанне: “Якія пачуцці ў Вас з’явіліся 
ў апошнія гады?” 28,8 працэнтаў называе надзею, а 24,8 працэнты – 
стомленасць. Гэтым людзям ужо ўсё роўна.
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Ці гэта прыкмета застою?

Калі гаворка ідзе пра гаспадарку, цяжка казаць пра застой. Ка-
нешне, наша эканоміка жывіцца з таннага расійскага газу і нафты. 
Заробкі цалкам высокія. Таму многія беларусы лічаць, што жыццё 
ўвогуле не такое і дрэннае. На пытанне “Як змянілася Ваша матэры-
яльная сітуацыя за апошнія тры месяцы?” 15 працэнтаў адказвае, што 
паправілася, а дзве трэці апытаных сцвярджае, што нічога не змянілася. 
Пагаршэнне сітуацыі адзначылі каля 18 працэнтаў. Толькі кожны пяты 
беларус лічыць, што ў бліжэйшыя гады эканамічная сітуацыя пагор-
шыцца, кожны чацвёрты верыць у паляпшэнне, а рэшта пераканана, 
што сітуацыя не зменіцца.

Так, сёння Беларусь у канфлікце і з Расіяй, і з Захадам. Ёсць усё 
больш перадумоў, што можа наступіць крызіс, але калі гэта стане, не-
вядома. Як гэты крызіс будзе праходзіць? Ці будуць нейкія раптоўныя 
выбухі, ці ўсё будзе ісці паволі? Цяжка сказаць. Я правёў бы аналогію 
з эпохай застою савецкіх часоў, гэта другая палова 70-х і пачатак 80-х 
гадоў. Фармальна тады яшчэ не было страшэнных чэргаў у крамах і 
прадуктаў па картках, але эканамісты ўжо білі трывогу. Аднак Брэжнеў 
не хацеў ніякіх змен. Калі прыняць гэтую аналогію і палічыць, што Бе-
ларусь зараз дзесьці ў 1979 годзе, то да аналагічнага 1991 года колькі 
нам засталося? Дванаццаць гадоў.
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журналістыкі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. У 1955-62 га-
дах працаваў у рэдакцыі газеты “Звезда”. У 1964-68 гадах быў рэдак-
тарам часопіса “Нёман”. Першыя вершы апублікаваў у 1948 г. (пісаў 
па-руску і па-беларуску). Сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і 
Беларускага ПЭН-цэнтру. Аўтар кніг паэзіі (“Две тетради”, “Пазы-
цыя”, “Колеры”і інш.), прозы (“Прощальные костры”, “Дань вре-
мени”), мемуараў (“На высьпе ўспамінаў”).

Алег Трусаў     (нар. у 1954) – археолаг, кандыдат гістарычных навук, 
гісторык беларускай архітэктуры, адзіны ў краіне выкладчык гісторыі 
філатэліі Беларусі. Палітык і грамадскі дзеяч, адзін са стваральнікаў, 
а зараз старшыня Таварыства Беларускай Мовы імя Францішка Ска-
рыны. Быў дэпутатам Вярхоўнага Савета ХІІ склікання. Удзельнічаў 
у галадоўцы дэпутатаў апазыцыі БНФ 11—12 красавіка 1995 году 
супраць арганізаванага Аляксандрам Лукашэнкам рэфэрэндуму 
аб скасаванні бел-чырвона-белага сцяга, гербу «Пагоні» ў якасці 
дзяржаўных сімвалаў, скасавання статусу беларускай мовы як адзінай 
дзяржаўнай мовы і эканамічнай інтэграцыі з Расіяй.
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Дзякуем Малгажаце Ноцунь і Анджэю Бжэзецкаму за згоду 
на выданне беларускай версіі размоваў.
Дзякуем KEW за досвед.

Дзякуем усім, хто з намі.

ГАРАДЗЕНСКАЯ БІБЛІЯТЭКА прысвячаецца той Гародні і 
той Беларусі, якой мы можам ганарыцца.

Выйшлі з друку:

Юры ГАРДЗЕЕЎ “Магдэбургская Гародня”

Данута БІЧЭЛЬ “Хадзі на мой голас”
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