
“МЫ НЕ БАІМСЯ БЫЦЬ ЗРАЗУМЕЛЫМІ, ПРОСТЫМІ,
ВЯСЁЛЫМІ...”: ІНТЭРВ’Ю З ЛЕАНІДАМ ДРАНЬКО-МАЙСЮКОМ

За  год  да  свайго  юбілею,  у  лістападзе  2011  года  Леанід  Дранько-Майсюк
завітаў  на  філалагічны  факультэт  БДУ.  Л.Дранько-Майсюк  –  адзін  з  самых
вядомых  і  папулярных  беларускіх  пісьменнікаў,  чые  вершы,  паэмы,  эсэ,
апавяданні,  крытычныя  і  літаратуразнаўчыя  артыкулы,  пераклады,  публічныя
выступленні, тэксты для тэатральных пастановак і музычных п’ес, тэксты песень
шырока  вядомыя,  папулярныя,  высока  ацэненыя  сучаснікамі.  Яго  пісьменніцкі
статус  пацверджаны  кнігамі,  сярод  якіх  –  зборнікі  вершаў  «Вандроўнік»  (1983),
«Над  пляцам»  (1986),  «Тут»  (вершы,  паэмы,  эсэ,  1990),  «Проза  радости»  “”
(пераклад  на  рускую  мову,  1991),  «Пра  тое,  як  я…  »  (сатырычныя  апавяданні,
1992),  «Акропаль»  (паэзія,  эсэ,  1994),  «Стомленасць  Парыжам»  (вершы  і  эсэ,
1995), «Гаспода» (выбранае, «Залатая серыя» паэзіі ХХ стагоддзя, 1998), «Места
і  свет»  (вершы,  2000),  “Паэтаграфічны  раман”  (вершы,  проза,  2002),  «Вершы.
Каханне. Проза» (выбранае, 2003), «Белая вежа» (разам з Юрыем Кабанковым, на
рускай  мове,  вершы,  лісты,  2004),  «Цацачная  крама»  (“кніжка  для  вялікіх  і
малых”,  2008),  «Анёлак  і  я  »  (апавяданне,  2009),  «Кніга  для  спадарыні  Эл»
(проза,  вершы,  п’еса,  2012).  Назавем  таксама  прозу,  спалучаную  з  паэзіяй  і
рассыпаную  ў  публікацыях  гадоў  ранейшых  і  2010–12-х:  «Здарэнне  з
Каморыным» і «На Каляды,  на  Каляды…» пад  агульным  найменнем  «Калядныя
апавяданні»,  яшчэ  апавяданні  «Хлопчык  і  яго  бацькі»,  «Аляксей  Нічыпорка  і
Рудольф  Гес»,  «Штабс-фельдфебель  Брукман»;  аб’ёмныя,  сюжэтна  і
кампазіцыйна разгалінаваныя  тэксты «Горад Боны і Давыда», «У Вільні і больш
нідзе».  Пад  вокладкамі  ўсіх  гэтых  кніг,  а  таксама  ў  выдатных  літаратурных
партрэтах,  напісаных  Л.Дранько-Майсюком  пра  Уладзіміра  Дубоўку,  Максіма
Танка,  Міхася  Стральцова,  Гіёма  Апалінэра,  іншых  знакамітых  асоб,  чытач
знойдзе  цэлы  свет,  які  варта  назваць  своеасаблівай  семіясферай  беларускай
культуры. Гутарку з пісьменнікам вяла прафесар Л. Д. Сінькова.

Л. Сінькова:  Шаноўны  Леанід  Васільевіч,  раскажыце,  калі  ласка,  як
Вы працуеце?

Л. Дранько-Майсюк:  Я  не  ўмею  працаваць  рацыянальна,  з  пэўным
планам,  вызначанай  перспектывай.  Усё  ўзнікае  выпадкова… Скажам,  у 1990
годзе Уладзімір Ягоўдзік напісаў казку «Зайка,  тупні лапкай»,  і вось паводле
гэтай казкі на Беларускім радыё з удзелам акцёраў Купалаўскага тэатра пачалі
рабіць  пастаноўку.  Да  свайго  радыёспектакля  Уладзімір  Ягоўдзік  папрасіў
мяне  скласці  некалькі  вясёлых  вершаў.  Так  з’явіліся  творы  «Песенька
галоднага  Воўка»,  «Песенька  баязлівага  Барсука»,  «Песенька  разумнай
Вароны»,  «Песенька  злога  Сабакі»,  «Песенька  Вавёркі  і Вожыка»   – пачатак
маёй  будучай  кніжкі  «Цацачная  крама».  Пасля,  у  2000  годзе,   адбылася
сустрэча  (зноў  жа  выпадковая!)  са  Зміцерам  Вайцюшкевічам.  Ён  марыў  пра
свой песенны цыкл, хацеў спяваць ад імя мэблі – ад імя стала,  крэсла, шафы,
ложка.  Цікавая  задума,  але  я  прапанаваў:  «Спявай  ад  імя  воўка,  барсука,
вароны,  сабакі,  казла,  бо  наша   публіка  выхавана  на  зразумелай  казачнай
традыцыі.  Песня  воўка  ёй  больш  спадабаецца,  чым  песня  стала!»  Зміцер
Вайцюшкевіч згадзіўся і паводле маіх вясёлых вершаў напісаў і выдаў у 2001



годзе  цэлы  кампакт-дыск.  Гэты  дыск,  дарэчы,   быў  адзначаны  на
Рок-каранацыі,  ён  папулярны  сярод  беларускіх  гімназістаў  у  Беластоку.  Там
нават  паставілі  спектакль  па  ім.  Праўда,  сама  кніга  “Цацачная  крама” больш
аб’ёмная за дыск «Цацачная крама». І гэта зразумела чаму. Яшчэ нейкі  час у
мяне  з’яўляліся  новыя  вершы,  але   ў  2003  годзе  я  паставіў  кропку.  Барыс
Пятровіч надрукаваў «Цацачную краму» ў  часопісе «Дзеяслоў» у 2004 годзе.
Асобным  жа выданнем  кніжка  выйшла  ў  2008 годзе ў  «Бібліятэчцы  часопіса
“Дзеяслоў”» .

Як  бачыце,  не  было  ніякага  плана,  усё  было  вельмі  выпадкова  і ў  часе
расцягнута аж занадта…

У  свой  час  Міхась  Стральцоў  казаў  мне,  што  ў  нас  мала  паэтычных
кніг,  у  нас  у  асноўным  з’яўляюцца  паэтычныя  зборнікі.  М.  Стральцоў
натхняў мяне: імкніся напісаць кніжку, каб яна была завершана ад першай да
апошняй  старонкі;  каб  яна  мела  сваю  кампазіцыю,  сваю  ўнутраную
драматургію! Дык вось, «Цацачная крама » – гэта кніга.

Л. Сінькова: Гэта  сінкрэтычны  твор,  таму  што  ёсць  і музыка  да  яго,  і
асобнае жыццё на сцэне, і літаратурнае жыццё.

Л. Дранько-Майсюк: Так,  ёсць  і сцэнічнае  жыццё,  і літаратурнае,  але
перш  за  ўсё  музычнае…  Спачатку  была  музыка  Уладзіміра  Кур’яна.  А
менавіта  гэты  кампазітар  працаваў  над  спектаклем  Уладзіміра  Ягоўдзіка.  А
тады ўжо музыка і выкананне Зміцера Вайцюшкевіча.  Ёсць таксама музыка і
выкананне  Эдуарда  Акуліна.  Эдуард  Акулін  выконвае  з  «Цацачнай  крамы»  
два  творы.  У  яго  атрымалася  вельмі  цікавая  трактоўка  галоднага  Воўка  і
незалежнага Зубра. Сваю музыку прыдумалі і на беластоцкай сцэне. 

Л. Сінькова: Візуалізацыя скарачае шлях да чытача.
Л. Дранько-Майсюк:  Безумоўна,  сцэна  скарачае  шлях  да  чытача.

Асабліва  тэлевізійная  сцэна.  Памятаю  праграму  «Песню  бярыце  з  сабою».
Удзельнікамі  гэтай  праграмы  былі  й  паэты.  І  я  неаднойчы  чытаў  з
тэлевізійнай  эстрады  вершы,  бо  быў  перакананы:  «Беларуская  эстрада
павінна быць беларускай!» Гэта перакананне засталося. Сцэна навучыла мяне
пазбягаць  густых  і  пустых  метафар!  Сцэна  навучыла  не  йсці  дарогай
Хлебнікава!  Чаму?  Ды  таму,  што  ў  нас  сітуацыя  не  дазваляе  гуляцца  ў
«складанага»  паэта.  Я  прайшоў  праз  усе  літінстытуцкія  мудрагельствы,
напісаў  шмат  старонак,  дзе  штукарства  набягала  на  штукарства.  Аднак  жа
сапраўдная  творчасць па сваёй  сутнасці  – сацыяльная; сапраўдная  творчасць
павінна  быць  зразумелай.  Нам  трэба  прапагандаваць  сваю  мову,  нам  трэба,
каб  дзеткі  імгненна  запаміналі  беларускія  вершы!  І  калі  мы  з  Эдуардам
Акуліным выступаем, то не баімся быць зразумелымі, простымі, вясёлымі.

Л. Сінькова: Ведаеце,  вельмі часта бывае, што з цягам часу вяртаешся
да  таго,  пра  што  ўжо  некалі  напісаў.  У  кагосьці  з  пісьменнікаў  гэта  больш
выяўляецца, у кагосьці менш. Дапусцім, у Івана Навуменкі вельмі моцна гэта
выяўлена. Адны і тыя ж матывы праходзяць у творчасці, у розных варыянтах,
і  ўрэшце  з’яўляецца  вялікі  твор,  які  найлепш,  найвыразней  раскрывае  тэму.
Як  у  Вас?  Ці  часта  Вы  вяртаецеся  да  чагосьці?  Ці  хочацца  нешта  глыбей
раскрыць? Ці для Вас гэта проста нейкія выпадковыя супадзенні?

Л. Дранько-Майсюк:  Калі  вяртаюся,  то  толькі  тады,  калі  хочацца



палепшыць  стыль  у раней  напісаным.  Зрэшты,  вяртаюся  гады  ў  рады.  Лепей
усё ж брацца за новае, чым паляпшаць ужо зробленае.

 Л. Сінькова: Перад  апавяданнем  «Анёлак і я» у Вас  было  апавяданне
“Хлопчык і яго бацькі”...

Л. Дранько-Майсюк:  Так,  «Хлопчык  і  яго  бацькі».  Гэта  як  уступ  да
«Анёлка...».“

Л. Сінькова: «Анёлак і я» – вельмі цікавая рэч. Тут вольна ідзе сюжэт.
Там і «Маленькі Прынц» ...

Л. Дранько-Майсюк:  І  «Маленькі  Прынц»,  і «Сымон-музыка» ,  і маё
непрыняцце так званага гламуру… Сёння ці не па ўсіх тэлевізійных каналах –
адзін  гламур!  А  можна  сказаць  і  так:  непрыхаваная  форма  прапаганды
прастытуцыі!  Хлуслівае  хараство.  Дык  вось,  мой  «Анёлак...»  якраз  і
пачынаецца з таго сацыяльнага аспекту, які атручвае наша жыццё. 

Л. Сінькова:  Насамрэч,  праз  тэлебачанне  гэта  проста  ўбіваецца  ў
галаву!

Л. Дранько-Майсюк: Лепей не глядзець, лепей чытаць… «Анёлак і я»
– мініяцюрны  раман.  Я  пісаў  яго  з  улікам  таго,  што  людзі  не  хочуць  чытаць
доўгія рэчы.

Л. Сінькова: Гэта проста час такі.
Л. Дранько-Майсюк:   Менавіта.  Я  нядаўна  перачытаў  «Каласы  пад

сярпом  тваім».  Са  школы  не  перачытваў.  Божа  мой,  кніга  напісана  з  такой
любоўю,  з  такой  маладой  злосцю,  з  неверагодным  беларускім  талентам!
Раней  гэты  раман  чыталі,  чыталі  нават  таксісты!  Сам  бачыў.  А  цяпер
чытаюць не Караткевіча, а ўсялякую лухту! 

Л. Сінькова:  Даводзіцца,  канешне,  спадзявацца  на  нешта,  на  Божую
ласку, ці што, каб вярнуліся да сапраўднай літаратуры...
Л. Дранько-Майсюк: Правільна. На Божую ласку, таму што Бога ніхто

яшчэ  не  адмяніў  і  не  адменіць.  Любы  цывілізацыйны  выбух  усё  адно
падуладны  Богу.  Так  што  ёсць  пэўнае  спадзяванне,  што  сапраўдная
літаратура не загіне. 

Л. Сінькова:  У  Вас  ёсць  апавяданне  «Аляксей  Нічыпорка  і  Рудольф
Гес». Гес – гістарычная фігура. Вы стварылі вельмі цікавы сюжэт. Здаецца,  у
ім усё празрыста, фашызм супраць традыцыйнай маралі, і ўсё ж такі... Як Вы
выйшлі на гэты сюжэт?

Л. Дранько-Майсюк: Аляксей Нічыпорка – гэта мой дзед па маці. Ён з
1909-га года нараджэння.  У 1941-м  яго забралі на фронт, і ён не вярнуўся. У
яго  было  чатыры  дачкі:  мая  маці  Люба  і  мае  цёткі  –  Ганна,  Волька  (яна
маленькай  памерла  пры  немцах),  і  Валя…  Яны  персанажы  майго
апавядання…

Л. Сінькова: Усё дакументальнае.
Л. Дранько-Майсюк: Можна сказаць, што так… Нават імёны габрэяў я

ўзяў з адной давыд-гарадоцкай хронікі… Аляксей Нічыпорка быў  бондарам і
ён не паспеў дарабіць бочку суседу-габрэю… Не дала вайна… 

Л. Сінькова: А для чаго Вам спатрэбіўся Гес?
Л. Дранько-Майсюк:  Гес  –  вельмі  таямнічая  постаць.  Ягоны  ўчынак



не  разгаданы  й  па  сёння!  Чаму  ён  паляцеў  у  траўні  1941-га  ў  Шатландыю?
Выконваў  загад  Гітлера  ці  па  сваёй  волі?  Мяркую,  адказу  яшчэ  доўга  не
будзе. У маім творы Гес – містычнае зло вайны…

Апавяданне  з’явілася,  дзякуючы  маці.  Апавядаючы,  як  знішчалі
давыд-гарадоцкіх  габрэяў,  яна  сказала:  «Крыві  было  столькі,  што  яна  не
тоўпілася ў яме і вылівалася з яе, як выліваецца вада з перапоўненай балеі!..» 

Ніякая пісьменніцкая фантазія такое не прыдумае!
Страшны вобраз!
Менавіта  з  гэтага  непрыдуманага  вобраза  і  нарадзілася  апавяданне

“Аляксей Нічыпорка і Рудольф Гес”.
Аднак вернемся да весялейшай тэмы. Вось я вершык склаў для Вас:
Скажу спадарыні Сіньковай:
Мяне выхоўвалі бацькі
Навукай простай, местачковай
І хараством Гарынь-ракі.
Калі пытаюцца,  што на мяне найбольш паўплывала, дык я – дастаткова

кніжны  пісьменнік  –  заўсёды  адказваю:  мястэчка  Давыд-Гарадок,  Гарынь  і
гарод.

Л. Сінькова: А кветкі?
Л. Дранько-Майсюк:  А  як  жа!  І  кветкі  таксама!  Яны  ж  растуць  у

гародзе! У Давыд-Гарадку кветкі называюць краскамі!
 Л. Сінькова: Вы шмат працуеце ў архівах…
Л.  Дранько-Майсюк: Эмацыянальны,  «фантазійны»  перыяд  творчасці

завяршыўся.  Не  хочацца  выдумляць  або  пісаць,  напрыклад,  пра  тое,  як  у
піянерскім  лагеры  акуратна  засцілаў  ложак!  Хочацца  ісці  ўслед  за  цікавымі
дакументамі,  за  жыццём  вялікіх  беларусаў.  Я  захапіўся  лёсам  Івана
Луцкевіча,  Антона  Луцкевіча,  Браніслава  Тарашкевіча,  Максіма  Танка…
Цяпер  вывучаю  справы,  заведзеныя  на  Клаўдзі  Дуж-Душэўскага.  У  архівах
ляжыць шмат нечапаных матэрыялаў. З іх і нараджаецца мая кніга «Ў Вільні і
больш нідзе», чатыры часткі якой надрукаваны ў часопісе «Дзеяслоў» .

Л. Сінькова: Канешне, архівы – гэта вялікая рэальная праца.
Л. Дранько-Майсюк: Імкнуся  нічога  не  прапусціць,  імкнуся  архіўную

паэзію  пластычна белетрызаваць.  Скажам,  мяне надзвычай цікавіць  архіўны
вобраз  маладога  Максіма  Танка.  Паэт  –  смелы,  рызыкоўны,  авантурны,
прыгожы. Сапраўдны кінагерой!

Л. Сінькова:  Дэталі,  знойдзеныя  ў  архівах,  перадаюць  усё:  і  час,  і
характар.

Л. Дранько-Майсюк:  Ён  вучыўся  ў  геадэзічным  тэхнікуме  на
меліяратара.  Авалодаў  каліграфіяй,  навучыўся  падрабляць  дакументы!  І
польская паліцыя выкрыла гэты факт... Цэлы сюжэт!

Л. Сінькова:  Гэта  ж  нашы  класікі.  А  мы  пра  іх  усё  ж  мала  ведаем.
Асабліва пра «чалавечае ».

Л. Дранько-Майсюк:  А  вось  і  «чалавечае»  –  зрабіць  сабе  новае
вучнёўскае пасведчанне!

Л. Сінькова: Гэта менавіта і малюе сітуацыю і характар, тыя варункі, з



якіх  жыццё  складваецца…  У  творы  «Твая  Марыя»  Вы  звярнуліся  да  лёсу
Юркі Лістапада.

Л. Дранько-Майсюк: Журналіст  Сяргей  Крапівін  у  сваім  нарысе  пра
Юрку  Лістапада  паведаміў,  што  на  яго  справе  следчы  напісаў: «Вербовке  не
подлежит»  .  Значыць,  не  кожнага  беларуса  можна  завербаваць!  Хіба  гэта  не
тэма для паэзіі!

(працяг інтэрв’ю ў наступным выпуску)
Падрыхтоўка да друку Аксаны Дарагакупец,

Вольгі Міцкевіч, Алены Шышко.


