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А два рэ быў сцю дзё ны лю таў скі дзень.

Па тра ту а ры ішоў вель мі прос та адзе ты ху-

дар ля вы муж чы на, на вы гляд яко му бы ло кры ху 
за шэсць дзя сят. Ін шы ска заў бы, што муж чы на жаб рак, а 
яго адзен не з кра мы «сэ канд-хэнд». Люд скі па ток мі наў, 
аб бя гаў, абы хо дзіў яго. Але ён не звяр таў на гэ та ўва гі і 
ішоў па звык лым марш ру це: пра гул ка, якую па ра і лі ра-
біць дак та ры.

Пяць ме ся цаў та му ў ча ла ве ка вы яві лі ан ка ла гіч нае 
за хвор ван не. Баль ніч ныя ка лі до ры, та кія ж, як ён, хво-
рыя, чэр гі да ўра чоў, се ан сы тэ ра піі — ня поў ны спіс та го, 
чым бы ло на поў не на жыц цё муж чы ны апош нім ча сам.

На яго га ла ве бы ла шап ка-аб ла вуш ка. Яна не столь кі 
за сце ра га ла ад хо ла ду, коль кі ха ва ла за лы сін ку і зу сім 
рэд кія ва ла сы.

Усе кло па ты, дум кі, пе ра жы ван ні ча ла век тры маў у 
са бе, і, пэў на, з гэ тай пры чы ны вы гляд яго быў па ну ры. 
У гра мад стве да лю дзей з ан ка ло гі яй (як і са СНІ Дам) 
ста вяц ца з асця ро гай, та му га ва рыць аб гэ тым з кім-
не будзь муж чы на не ха цеў. На ват у ап тэ цы ён на бы ваў 
па трэб ныя ле кі, ка лі там ні ко га не бы ло.

Ча ла век не звяр таў ува гі на ма роз. Яму ха це ла ся на-
ды хац ца гэ тым сцю дзё ным па вет рам. З мо ман ту, як у 
яго вы яві лі ан ка ло гію, муж чы на пры звы ча іў ся да дум кі: 
па гэ тым са мым тра ту а ры бу дуць пра цяг ваць ха дзіць 
лю дзі, а яго на гэ тай зям лі больш не бу дзе. Ні ко лі.

І ў гэ ты зі мо вы дзень ча ла ве ку прос та ха це ла ся 
ЖЫЦЬ.

Па во лі муж чы на па ды шоў да пры пын ку ка ля мет ро. 
Тут жа ха дзі лі га лу бы. У пры бі тым на га мі сне зе яны 
шу ка лі ежу.

Ча ла век да стаў з кі шэ ні сем кі, сы па нуў іх до лу. Ён 
ра біў гэ так што дня.

Птуш кі кі ну лі ся пад бі раць па час ту нак. Толь кі адзін 
го луб ці то з пад бі тай, ці то ад ма ро жа най ла пай за стаў-
ся на мес цы.

Ча ла век зір нуў на кво лую птуш ку. Ра ней ён тут яе не 
пры кмя чаў. Сеў шы на ку кіш кі так, каб за сла ніць спі най 
ас тат ніх пту шак, муж чы на зноў да стаў з кі шэ ні сем кі, 
сы па нуў іх аку рат ка ля го лу ба.

— На, пад ма цуй ся, — пра мо віў ён.
Пры сеў шы на зда ро вую на гу, а хво рую вы ста віў шы 

ўбок, го луб стаў хут ка дзяўб ці, каб ла су нак не па спе лі 
за ўва жыць ін шыя. У гэ ты час пры са мым краі да ро гі на 
вя лі кай хут ка сці пра еха ла ма шы на. Бруд з-пад яе ко лаў 
кроп ля мі пырс нуў на чыс цют кі снег.

«Чор нае на бе лым, — па ду маў ча ла век. — Усё як 
у жыц ці».

Рап там ад пе ра жы та га на во чы на вяр ну лі ся слё зы.
«Ча му ме на ві та так склаў ся мой лёс?» — па ду маў 

муж чы на.
Лёс, які на па чат ку жыц ця зда ваў ся бяс кон цай да ро-

гай, а сён ня... ён ха дзіў па яе краі. З ры зы кай у лю бое 
ім гнен не са зліз нуць у без дань.

Ча ла ве ку пры га да ла ся су стрэ ча з бу ду чай жон кай — 
Во леч кай.

У той па мят ны зі мо вы ве чар ён, двац ца ці двух га до вы 
хло пец, зай шоў у кам бі нат бы та во га аб слу гоў ван ня з 
на ме рам па дра ман та ваць шта ны. Дзяў чы на-швач ка збі-
ра ла ся да до му, але за каз усё ж пры ня ла. Яна па да ла ся 
хлоп цу за ду жа сціп лай. Да та го ж вы раз яе тва ру ад ра зу 
за паў у ду шу: бла кіт ныя во чы, кры ху паў на ва тыя шчо кі 
з не вя ліч кі мі пры ваб ны мі ямач ка мі. Так са ма кі ну лі ся ў 
во чы ру сыя ва ла сы і танк ля вы стан. Не вя до ма ча му, але 
ў гэ ты мо мант яму за ха це ла ся за вес ці раз мо ву, пра вес ці 
дзяў чы ну да пры пын ку.

— У кі но не жа да е це сха дзіць? — пра па на ваў ён.
— Мож на. Заўт ра. А сё май ве ча ра, — не ча ка на па-

га дзі ла ся яна і мі ма во лі за чыр ва не ла ся.
Ён не па мя таў, пра што бы ла кі на стуж ка, бо ўвесь 

час по бач з дзяў чы най ад чу ваў ней кую не спаз на ную 
да гэ туль аса ло ду і лёг касць.

Праз паў го да, ка лі ма ла дыя не ўяў ля лі жыц ця ад но 
без ад на го, згу ля лі вя сел ле. А яшчэ праз год на ра дзіў ся 
іх адзі ны сын То лік.

Зда ва ла ся, ся мей нае шчас це бу дзе бяс кон цым. Ад-
нак ча ла век мяр куе, а не дзе там, у ня бес най кан цы ля-
рыі, хтось ці вы ра шае зу сім інакш.

Грым ну ла не ча ка на. Праз пят нац цаць га доў су мес на-
га жыц ця. Не ўза ба ве без уся ля кіх ды ет Во леч ка ста ла 

ху дзець, шмат ад па чы ваць, больш спаць. Але стом ле-
насць у яе не пра хо дзі ла.

На па чат ку жан чы на не звяр та ла ўва гі на тры вож ныя 

сімп то мы. Не да ацэнь ва ла іх. Але ў адзін дзень усё ж 

вы ра шы ла на ве дац ца да ўра чоў.

— Ан ка ло гія, — як пры суд, аб вяс ціў док тар. — Трэ ба 

бы ло ра ней, свое ча со ва. За пус ці лі вы ся бе...

Гро шай на ле кі ча ла век не шка да ваў. На іх пай шлі 

ўсе срод кі. Прый шло ся пра даць і ле ці шча. Але ні чо га не 

да па ма га ла. Жон ка зга са ла. А ў адзін вяс но вы дзень 

Во леч ка па кі ну ла яго на заў сё ды.

«Чор нае на бе лым», — паў та рыў пра ся бе муж чы на.

Яму рап там за ха це ла ся зай сці ў кра му. На быць што-не-

будзь да гар ба ты. Ля дзвя рэй спы ні ла кам па нія ма ла дых 

лю дзей. Хлоп цы бы лі без ша пак, пад стры жа ныя «пад 
нуль». У свя до мас ці муж чы ны ім гнен на пра не сла ся дум ка, 
што гэ та «пры чос ка» ў іх з'я ві ла ся пас ля хі мі я тэ ра пій.

— За ку рыць не бу дзе? — за пы таў ся адзін з «хво рых».

— Не ку ру, — ад ка заў ча ла век.

Хло пец на га даў яму сы на. Яго То лі ка...

...У той жа год пас ля смер ці жон кі сын скон чыў шко лу, 
па сту піў у пра фе сій на-тэх ніч нае ву чы лі шча. Ву чо ба ў 
ПТВ пры нес ла хва ля ван ні: баць ка за ўва жыў — ве ча ра мі 
сын стаў зні каць з до му. Вяр таў ся на пад піт ку і клаў ся 
спаць. Ад ной чы пас ля та ко га ж ве ча ра сын з'я віў ся не 
адзін — з дзяў чы най. Праз паў го да згу ля лі вя сел ле. 
Яшчэ праз паў го да сын за явіў:

— Хо чам жыць ад ны. Трэ ба ква тэ ру аб мя няць на 
дзве ад на па ка ё выя.

Баць ка не ха цеў за мі наць, па га дзіў ся.

За дру гую ад на па ка ёў ку прый шло ся да пла ціць.

Муж чы на вый шаў на за слу жа ны ад па чы нак. Зда ва-
ла ся, жыц цё па чы на ла ся на ноў.

Сын у гос ці не за хо дзіў, не тэ ле фа на ваў. Хут ка баць-
ка да ве даў ся: сын зблы таў ся з дрэн най кам па ні яй. А 
яшчэ праз год за кра дзеж тра піў у тур му. Ня вест ка ў 
ква тэ ры з'яў ля ла ся рэд ка: пра па да ла ў та кой жа кам-
па ніі, што да гэ туль і сын.

Каб не стра ціць ква тэ ру, муж чы на сам аплач ваў ка-
му наль ныя па слу гі. Не каль кі ра зоў ха дзіў да юрыс та. 
Ха цеў пе ра афор міць ква тэ ру на ся бе.

Але тут ура чы вы яві лі цяж кае за хвор ван не. І тое, што 
ра ней хва ля ва ла, па да ло ся звы чай най дра бя зой.

На зва рот ным шля ху ча ла ве ка ўзя ла за дыш ка. Ён 
пры сеў на ла ву. Яго мі наў люд скі па ток. То бы лі зда-
ро выя лю дзі.

Хво рыя заў сё ды зайз дрос цяць зда ро вым.
«За што?!» — бы лі пер шыя дум кі, ка лі яму аб вяс ці лі 

ды яг наз.
Пас ля муж чы на да ве даў ся, што та кая рэ ак цыя ва 

ўсіх. Што ўсе, як і ён, на па чат ку не ве раць па чу та му, 
ро бяць паў тор ныя ана лі зы.

Ён па мя таў пер шую раз мо ву з док та рам. На па чат ку 
той ма ля ваў на па пер цы ней кія кру гі, па іх рас каз ваў пра 
цыкл раз віц ця ра ку ў ар га ніз ме. За пэў ні ваў: яго пух лі на 

з'я ві ла ся не так даў но і яе рэ аль на пе ра маг чы.

— Толь кі трэ ба зма гац ца. Мож на яшчэ шмат што зра-

біць з та го, што да зва ляе ме ды цы на і ва шае ста но ві шча на 

да дзе ны мо мант, — га ва рыў у па коі док тар.

— Што ме на ві та? — па ці ка віў ся ён.

— Доб ры эфект дае хі мі я тэ ра пія. Яна ўздзей ні чае на 

ўвесь ар га нізм, та му лепш за ін шыя спо са бы ле ка ван ня 

зма га ец ца з ра ка вы мі клет ка мі.

Да лей бы ло неш та па доб нае на лек цыю аб ка рыс ці 

хі мі я тэ ра піі. На пры кан цы док тар па ра іў азна ё міц ца з 

не вя ліч кай бра шу рай, а так са ма сха дзіць на пры ём да 

псі хо ла га.

— Вас ці ка віць што-не будзь яшчэ? — за пы таў ся 

ўрач.

Ча ла век ха цеў ска заць, што не ка лі ра зам з жон кай 
ужо быў у псі хо ла га і пра са мыя леп шыя ле кі, у тым лі ку 
хі мі я тэ ра пію, ве дае. Але вось ня ўда ча: жон цы гэ та не 
да па маг ло, а ця пер хва ро ба ўзя ла ся і за яго.

— Не, па куль хо піць, — усё ж стры ваў ся ён.

...І ўсё ж ён вы ра шыў зма гац ца да апош ня га. Для гэ-
та га па тра ба ва лі ся ле кі. Яны каш та ва лі не тан на. А жыць 
на пен сію і вы дат коў ваць гро шы на па трэб ныя ле кі — 
зна чыць за цяг нуць по яс, шмат ад ча го ад мо віц ца. Сло-
вам, вы жы ваць. Ча сам — па зы чаць у су се дзяў. Дзя куй 
бо гу, яны ча ла ве ку да вя ра лі і заў сё ды да па ма га лі.

Яшчэ да хі мі я тэ ра піі ён здаў усе па трэб ныя ана лі зы, 
прай шоў бія псію. У яго ўсё час цей ста ла ба лець га ла ва, 
з'яў ля ла ся па чуц цё сто мы.

Да та го ж ён па мя таў пра яе. Ён ду маў аб ёй заў-
сё ды. Кож ныя вы хад ныя ез дзіў на мо гіл кі. Пас ля 
та го, як яму па ста ві лі ды яг наз як і ў ня бож чы цы-жон-
кі, ён ад чуў яшчэ боль шую су вязь з ёй. Ён ра зу меў, 
што па-са праўд на му жыў толь кі та ды. Ка лі ба чыў яе 
во чы, чуў яе го лас, смех. А ця пер ён толь кі іс на ваў 
і вёў ба раць бу за гэ тае іс на ван не.

На стаў дзень, ка лі яму зра бі лі пер шую хі мі я тэ ра-
пію. У па коі ён ся дзеў на звы чай ным зэ длі ку, раз-
маў ляў з ін шым муж чы нам, а ў гэ ты час па сіс тэ ме, 
а по тым і па яго ве нах, бег са праўд ны яд.

За гэ ты час бы лі ўжо дзве хі мі я тэ ра піі. Па між імі — 
тры тыд ні ад па чын ку. Тры тыд ні на тое, каб па пя рэд няя 
тэ ра пія па дзей ні ча ла: но выя клет кі ра ку не з'я ві лі ся, 
а ста рыя па маг чы мас ці зні шчы лі ся. Па трэб на бы ло, 
каб ар га нізм пад рых та ваў ся да ін ша га кур са тэ ра піі. 

І, вя до ма, у гэ ты час гі ну лі і зда ро выя клет кі. Ча ла век 

гэ та ра зу меў па вы па дзен ні ва ла соў.

Ка лі яму за ста ло ся жыць не так шмат, то як бы ён ха-

цеў пра вес ці гэ ты апош ні час? Ён ус пом ніў, што вель мі 

даў но не быў у кі на тэ ат ры, на ры бал цы. Яму ха це ла ся 

па бы ваць з эк скур сі яй па роз ных гіс та рыч ных мес цах 

на шай кра і ны. Яму ха це ла ся апош ні раз пры па мя ці 

па гля дзець у во чы і па га ва рыць з род ны мі людзь мі. А 

перш за ўсё з сы нам.

Рап там у ва чах пай шлі кру гі.

— Муж чы на, вам дрэн на? — па чуў ся го лас жан-

чы ны.

Ча ла век пе ра вёў по гляд на не зна ём ку. Не ўза ба ве 

боль ад пус ціў, вяр ну ла ся пры том насць.

— За раз, за раз, — ка за ла жан чы на, да ста ю чы з 

сум кі ма біль ны.

— Не трэ ба, — па пра сіў ён. — Дзя куй.

— Ну, гля дзі це, — усё пе ра жы ва ла жан чы на.

Ча ла век па дзя ка ваў яшчэ раз. Жан чы на пай шла.

Пай шоў снег. Бе лыя вя ліз ныя ка мя кі па да лі ча ла-

ве ку на твар, лез лі ў во чы. Пра гул ка па ды хо дзі ла да 

за вяр шэн ня.

Трэ ба бы ло вяр тац ца да до му. А не ха це ла ся. Ха це-

ла ся яшчэ па ту паць па гэ тым на мёрз лым тра ту а ры.

До ма ча ла ве ка ча ка лі ча ты ры сця ны і... адзі но та. 

Тэ ле ві зар. Гар ба та. Тэ ле ві зар. Пра гноз на двор'я на 

заўт ра.

Ха це ла ся за быц ца пра гэ ты дом. Пэў на, ён бы па-
га дзіў ся жыць на ву лі цы жаб ра ком, ка лі б да яго вяр-
ну ла ся зда роўе, То лік вый шаў з тур мы, каб... Як шмат 
у жыц ці гэ тых «каб».

Ча ла ве ку зноў пры га даў ся го луб, які быў та кім жа, як 
і ён, адзі но кім ін ва лі дам-да ха дзя гам. «За бя ру да ся бе. 
Што яму тут, на пры пын ку, ра біць? Аслаб не, здох не. А 
так удвух бу дзе ве ся лей. Сха джу да ве тэ ры на ра. Мо жа, 
чым да па мо жа», — ду маў муж чы на.

У кі ёс ку ка ля пры пын ку ча ла век на быў сем кі для 
пры ман кі. Уба чыў шы го лу ба, як і ў пер шы раз, муж чы на 

пры сеў так, каб за сла ніць спі най ас тат ніх пту шак. Ён 

на сы паў сем кі са бе ў да лонь і пра цяг нуў яе го лу бу, які 

на ад ной ла пе да ска каў да ла сун ку. Улу чыў шы мо мант, 

воль най ру кой муж чы на зла віў птуш ку. Ці то го луб не 

зра зу меў, што ад бы ло ся, ці то ў яго не бы ло мо цы, але 

ён на ват не ста ра ўся вы зва ліц ца.

Муж чы на збі раў ся ўжо іс ці да до му, як за зва ніў ма-

біль ны тэ ле фон.

— Дзень доб ры, — па чуў ся муж чын скі го лас. — Алег 

Іва на віч?

— Так, — ад ка заў муж чы на.

— Гэ та вас з ан ка ла гіч на га цэнт ра хва лю юць.

У муж чы ны за шчы ме ла ў гру дзях.

— Мы пра ве ры лі ва шыя ана лі зы. Яны на шмат леп-

шыя за па пя рэд нія. Пэў на, ста ноў ча па дзей ні ча ла хі мі-

я тэ ра пія. Ка лі лас ка, зай дзі це да нас заўт ра а па ло ве 

на адзі нац ца тую.

— Так, — не ве ра чы па чу та му, ад ка заў муж чы на. — 

Аба вяз ко ва прый ду.

— Да су стрэ чы.

Го лас сціх, а муж чы на ўсё пра цяг ваў ста яць на ад-

ным мес цы.

У гэ ты мо мант да пры пын ку па чаў да но сіц ца гук 

зва ноў. Храм быў за дзве сот ні мет раў ад гэ туль. Пэў на, 

там па чы на ла ся чар го вае слу жэн не.

Муж чы на па ду маў: «Ка лі лёс быў да яго су ро вым, то 

не дзе там, на ня бё сах, на рэш це злі та ва лі ся. Да лі дру гі 

шанц. Зна чыць, яго час раз віт вац ца з жыц цём яшчэ не 

на стаў. Ён па трэб ны тут».

З удзяч нас цю ён зір нуў увы шы ню. На ней кі мо мант 

пе ра стаў іс ці снег, хма ры ра зы шлі ся, з'я віў ся не вя ліч-

кі авал бла кіт на га не ба. Праз яго па ка за ла ся сон ца 

і асвя ці ла пры пы нак.

Ад не ча ка на га со неч на га яр ка га свят ла і рас чу ле-

нас ці на ва чах у муж чы ны з'я ві лі ся слё зы. Ці то зра зу-

меў шы ча ла ве ка, ці то па жа даў шы ўба чыць со неч нае 

свят ло, го луб так са ма пад няў га ла ву ўверх. Пэў на, 

і ён ве рыў, што ад ной чы вы зда ра вее і бу дзе лё таць 
пад ня бё са мі.

Як ні ко лі ча ла век і птуш ка ў гэ тае ім гнен не бы лі 
па доб ныя ад но да ад на го: абое па крыў джа ныя лё сам, 
абое ве ры лі ў леп шае.

Звон зва ноў усё пра цяг ваў раз да вац ца на пры пын-
ку. Ра зам з ім не дзе ў вы шы ні лу на ла не вя ліч кая на-
дзея, што ма гут ная бос кая во ля па зба віць ча ла ве ка і 
го лу ба ад усіх па кут, якія вы па лі на іх до лю.

Анд рэя Сі да рэй ку нель-
га ад нес ці да аў та раў, 
для якіх га лоў нае — як 
ма га час цей дру ка вац-
ца. Ён га то вы ча каць, 

па куль но вае апа вя дан не 
ад ля жыц ца, каб пас ля, ка лі трэ ба, уно сіць у яго 
па трэб ныя праў кі, сёе-тое мя няць у сю жэ це. 
Маг чы ма, та му яго імя не так час та міль гае на 
ста рон ках лі та ра тур ных вы дан няў у па раў на нні 
з ім ёна мі не ка то рых яго ра вес ні каў — тых, ка-
му кры ху больш за трыц цаць. Але, як пра ві ла, 
та кі сур' ёз ны па ды ход да ўлас най твор час ці 
і дае най боль шы плён. Пры нам сі, Анд рэй ужо 
двой чы ста на віў ся лаў рэ а там звяз доў ска га 
кон кур су на най леп шае апа вя дан не.

Алесь БА ДАК.

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА

АДЗІ НО КІ ГО ЛУБ

Адам Маль дзіс:

— Са праў ды, Эд вард Вай ні ло віч у 
свой час быў ад ным з ня мно гіх, хто 
ра зу меў, што на гэ тых зем лях жы ве 
бе ла рус кі на род. Ён ад ноль ка ва доб ра 
раз маў ляў па-поль ску, па-рус ку і па-
бе ла рус ку, так са ма ва ло даў ня мец кай 
і фран цуз скай мо ва мі. А мы ве да ем, 
чым боль шай коль кас цю моў ва ло дае 
ча ла век, тым ён ба га цей шы ду хоў на. 
Вай ні ло віч лі чыў, што зям ля — цэнтр 
для на ро да, які тут жы ве. Ён ча сам не 
на зы ваў на род бе ла ру са мі, а по тым 
сме ла ка заў і пра ся бе, і пра сва іх зем-
ля коў як пра бе ла ру саў. У той час як 
мно гія маг на ты, на прык лад Ра дзі ві лы, 
Чар та рый скія, ні ко лі ся бе бе ла ру са мі 
не на зы ва лі. Яны бы лі арыс та кра та мі 
пры шлы мі, а Вай ні ло віч — ту тэй шы, 
па хо дзіў з мяс цо ва га ста ра жыт на га 
ро ду Вай ні лаў. Не так даў но да мя не 
пры яз джаў з Па ры жа на шча дак Вай-
ні лаў і рас ка заў, што іх род тут жыў 
спрад ве ку. Але сам Вай ні ло віч быў 
ча ла ве кам сціп лым. Ён не ад ной чы пі-
саў, што ха цеў бы быць па ха ва ным на 
Ка пыль шчы не, дзе по бач з Са ві ча мі 
зна хо дзіц ца ста ра жыт ны кур ган. Там 
па ха ва ныя яго прод кі.

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Ка лі да нас у ін сты тут звяр ну лі-
ся з пра па но вай пра вес ці ме ра пры-
ем ствы па ўша на ван ні па мя ці і спраў 
гэ та га ча ла ве ка, мы з за да валь нен нем 
ад гук ну лі ся. Ужо не каль кі га доў пра во-
дзіц ца цыкл рэ гі я наль ных ім прэз, пры-
све ча ных асо бе Вай ні ло ві ча. Па ча лі 
ў 2015 го дзе ў Ка пы лі, дзе прай шла 
пер шая з кан фе рэн цый. Пра доў жы лі 
спра ву ў 2016-м у Ня сві жы, так са ма 
рэ гі я наль най кан фе рэн цы яй, а сё ле-
та во сен ню пра вя дзём між на род ную 
кан фе рэн цыю су мес на са Слуц кім ра-
ён ным вы ка наў чым ка мі тэ там, якая бу-
дзе пры све ча на 170-год дзю ме цэ на та. 
Слуц кая зям ля цес на звя за ная з лё сам 
Вай ні ло ві ча. Гэ та на ву ко вая ім прэ за 
ста не важ най па дзе яй для Случ чы ны. 
Мы імк нём ся ла дзіць кан фе рэн цыі не 
толь кі для ака дэ міч ных на ву коў цаў, 
але за пра ша ем на мерапрыемствы 
вуч няў, на стаў ні каў, яны атрым лі ва-
юць маг чы масць па слу хаць ву чо ных, 
за даць пы тан не, да ве дац ца неш та но-
вае па гіс то рыі род най зям лі і са мім 
вы ка зац ца.

Але зна ка васць сё лет няй кан фе-
рэн цыі ў тым, што на пя рэ дад ні мы 
су мес на са Слуц кім рай вы кан ка мам 
пра вя дзём кон курс на ву ко ва-края-
знаў чых ра бот на ву чэн цаў Случ чы ны, 
пры све ча ных гіс то рыі мяс цін, асо бе 
Эд вар да Вай ні ло ві ча. На кан фе рэн-
цыі бу дуць прад стаў ле ны най леп шыя 
ра бо ты. Вя дзём так са ма пе ра га во ры 
аб маг чы мас ці ад зна чыць пе ра мож цаў 
не толь кі дып ло ма мі, але і па да рун-
ка мі. Ду ма ец ца, гэ тай кан фе рэн цы яй 
мы за свед чым зна чэн не Случ чы ны ў 
гіс то рыі Бе ла ру сі і ўша ну ем па мяць 
Эд вар да Вай ні ло ві ча.

Ад ма тэ ры я лаў — 
да ма на гра фіі

— На коль кі да сле да ва ная спад-
чы на Эд вар да Ва ні ло ві ча? Мы ве-
да ем, што ў пе ра кла дзе на бе ла-
рус кую мо ву вый шла част ка яго 

ўспа мі наў. Ці ёсць у пла нах на пі саць 
грун тоў ную ма на гра фію, маг чы ма, 
ства рыць пер са наль ную эн цык ла-
пе дыю, пры све ча ную яго асо бе?

Анд рэй Уну чак:

— Шмат яшчэ на ву коў цам на ле-

жыць зра біць у га лі не вы ву чэн ня бія-

гра фіі Эд вар да Вай ні ло ві ча. Ёсць ус па-

мі ны, вы да дзе ныя па-бе ла рус ку, якія 

вы зга да лі, два збор ні кі ма тэ ры я лаў, 

што вый шлі за апош нія га ды, ра ней 

пуб лі ка ва лі ся ма тэ ры я лы, ар ты ку лы, 

пры све ча ныя яго твор час ці і по ста ці. 

Але сён ня, ка лі ка заць пра бія гра фіс-

ты ку ў бе ла рус кай гіс та рыя гра фіі, то 

та кіх ра бот, пры све ча ных асоб ным по-

ста цям, не так і шмат. І Вай ні ло віч, без-

умоў на, грун тоў на га да сле да ван ня за-

слу гоў вае. Мы мо жам ка заць, што для 

нас, на ву коў цаў, гэ та ў пэў ным сэн се 

вы клік. Бо на су пра цоў ні каў Ін сты ту та 

гіс то рыі ў гэ тым вы пад ку звяр та юць 

ува гу най перш. Та му ме на ві та мы ўжо 

тры га ды за пар ла дзім кан фе рэн цыі, 

пры све ча ныя Эд вар ду Вай ні ло ві чу. 

Гэ та па каз вае за ці каў ле насць на ву-

коў цаў тэ май, яе за па тра ба ва насць 

гра мад ствам, а так са ма тое, што ма-

тэ ры я лы для да сле да ван няў ёсць. 

Мы ма ем пра сто ру для дзей нас ці, але 

ёсць ужо і на пра цоў кі, на асно ве якіх 

мож на ства раць ма на гра фію, пі саць 

бія гра фію, на ват эн цык ла пе дыю Вай-

ні ло ві ча.

— Маг чы ма, вар та бы ло б на пі-

саць бія гра фіч ны ра ман?

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— З та кой пра па но вай трэ ба звяр-

тац ца да пісь мен ні каў. Але ідэя слуш-

ная. У лю бым вы пад ку нам най перш 
вар та на за па сіць ма тэ ры ял. Я ўпэў не-
ны, што з ця гам ча су гэ тыя кроп ка выя 
да сле да ван ні аб' яд на юц ца ў ма на гра-
фію, пры све ча ную асо бе Эд вар да Вай-
ні ло ві ча. Маг чы ма, дой дзе спра ва і да 
эн цык ла пе дыі.

Адам Маль дзіс:

— Да мя не ўвесь час звяр та юц ца з 
прось ба мі на пі саць кні гу пра Эд вар да 
Вай ні ло ві ча. Ка лі я быў яшчэ вуч нем 
ся рэд няй шко лы, час та ез дзіў з баць-
ка мі ў Віль нюс і ха дзіў па бу кі ніс тыч-
ных кра мах. На бы ваў тое, што мне 
зда ва ла ся звя за ным з на шым кра ем. 
У свой час на быў і кні гу ўспа мі наў Вай-

ні ло ві ча, толь кі та му, што проз ві шча 
мне па да ло ся бе ла рус кім. Ужо праз 
мно га га доў на пі саў пра яго не каль-
кі ар ты ку лаў для роз ных вы дан няў. І 
мне пра па на ва лі на пі саць кні гу, дзе 
вар та спа лу чыць на ву ко вы ана ліз, эсэ-
іс ты ку, пры гэ тым на пі саць тэкст жы-
ва, да ступ на для звы чай на га чы та ча. 
Ка рат ке віч у свой час мя не са гі та ваў 
на пі саць апо весць «Во сень па ся род 
вяс ны», звя за ную з паў стан нем пад 
кі раў ніц твам Кас ту ся Ка лі ноў ска га. 
Та му я са праў ды па чаў ду маць, што 
мож на ўклас ці ўжо кні гу пра Вай ні ло-
ві ча, звяр нуў ува гу най перш на вы-
ключ насць яго асо бы. Я ўжо на ват па-
чаў скла даць план. Як ся бар ра ды па 
ка на ні за цыі Вай ні ло ві ча не маю пра ва 
пі саць і ка заць неш та кеп скае пра яго. 
Але тут са праў ды мож на быць спа кой-
ным: ні я кіх сла бых ча ла ве чых рыс я ў 
яго асо бе не ба чу.

Прык лад 
вы ключ на ста ноў чы

— У шы ро кай гра мад скай свя до-

мас ці асо ба Вай ні ло ві ча аса цы ю ец-

ца най перш з бу даў ніц твам Чыр во-

на га кас цё ла. Але ж за сваё жыц цё 

ён зра біў шмат ка рыс ных для род-
на га краю спраў, якія вар та па мя-
таць і ка заць пра іх.

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Са праў ды. Але яшчэ я ха цеў бы 
пад крэс ліць важ насць прын цы по ва га 
стаў лен ня Вай ні ло ві ча да пра цэ саў, 
што ад бы ва лі ся на бе ла рус кай зям-
лі. На прык лад, ён пад трым лі ваў наш 
на цы я наль ны рух, бе ла рус кую лі та-
ра ту ру. Не пай шоў на су пра цоў ніц тва 
з гер ман скі мі аку па цый ны мі ўла да мі 
пад час Пер шай су свет най вай ны, ка-
лі бы ла аку па ва ная Мін шчы на. Ка лі 
па вод ле Рыж ска га мір на га да га во ра 
ад быў ся па дзел Бе ла ру сі на За ход-
нюю і Ус ход нюю, Вай ні ло віч пуб ліч на 
вы ка заў ся су праць та ко га кро ку. Ка заў 
пра тое, што адзі ны на род не па ві нен 
быць па дзе ле ны на част кі па між роз-
ны мі кра і на мі. Вай ні ло віч шмат зра-
біў для раз віц ця сель ска гас па дар чай 
спра вы. Ён доў га ўзна чаль ваў Мін скае 
сель ска гас па дар чае та ва рыст ва, та ды 
яно бы ло са мым буй ным, вя до мым і 
ак тыў ным у за ход ніх гу бер нях. У пер-

шую чар гу гэ та му спры яў Эд вард Вай-

ні ло віч і яго ак тыў ная пра ца. У Клец ку 

за сна ваў раз лі ко ва-ашчад ны банк, у 

Слуц ку — ганд лё вую шко лу, та ва-

рыст ва даб ра чын нас ці. Ён кла па ціў ся 

пра эка на міч нае, куль тур нае раз віц цё 

краю, меў і грун тоў ную, прын цы по вую 

ства раль ную па зі цыю, не ішоў на кам-

пра мі сы са сва ім сум лен нем.

Гэ та клю ча вая асо ба для свай го 

ча су, і пры знан не ка та ліц кай царк вой 

Вай ні ло ві ча бла сла вё ным свед чыць 

пра яго вы со кую ду хоў насць. Ён здо-

леў вы тры маць уда ры лё су, яны не 

зла мі лі яго. А ў па мяць пра дзя цей, якія 

па мер лі, ён не прос та па ста віў пом-

нік, але па бу да ваў са праўд ны храм, 

ку ды мо гуць прый сці ўсе, каб па ма-

ліц ца, храм, які з'яў ля ец ца сім ва лам 

на шай ста лі цы. Гэ та так са ма іс тот ны 

мо мант.

Адам Маль дзіс:

— Са праў ды, Рыж скі мір ны да га-

вор, у вы ні ку яко га яго род ную Мін-

шчы ну па дзя лі лі па па лам, Вай ні ло віч 

ус пры няў з абу рэн нем. Ён так са ма 

на ле жаў ды тых лю дзей, якія свай-

го іме ні не стра ці лі, на ват ка лі бы ло 

за ба ро не на лі чыць ся бе бе ла ру сам. 

Тут ён ста іць по руч з Фран ціш кам 

Ба гу шэ ві чам, Маг да ле най Ра дзі віл. 

Вай ні ло віч вар ты ка на ні за цыі яшчэ і 

та му, што, з'яў ля ю чы ся прад стаў ні-

ком шлях ты ся рэд няй за мож нас ці, ён 

ні ко лі не вы лу чаў ся бе як вы шэй шую, 

абра ную асо бу. Імк нуў ся быць як усе. 

Вай ні ло віч не быў рэ ва лю цы я не рам, 

ён лі чыў, што трэ ба раз ві ваць край 

эва лю цый на. Ка неш не, ён быў доб рым 

гас па да ром. Праз 25 га доў іс на ван ня 

сель ска гас па дар ча га та ва рыст ва гэ та 

да ка за ла вы стаў ка вы ні каў яго пра цы, 

што прай шла ў Мін ску. Усе ад чу ва лі 

ся бе раў на праў ны мі, ён гур та ваў прад-

стаў ні коў усіх на цый. Та му Вай ні ло ві ча 

сме ла мож на на зваць на род ным гас-

па да ром. На па са ды ака но маў у сва іх 
ма ёнт ках ён пры зна чаў прос тых ся лян, 
якія бы лі вель мі кем лі вы мі. Ад на ча со-
ва ён быў і па кут ні кам. Стра ціў дзя цей, 
жон ку і не за ха цеў ажа ніц ца зноў.

— Так са ма важ ны мо мант у тым, 
што яго асо ба яд на ла і сён ня яд нае 
роз ныя кан фе сіі: ён фун дзі ра ваў не 
толь кі кас цё лы, але і цэрк вы.

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Са праў ды, Вай ні ло віч быў ча ла-
ве кам з над звы чай раз ві тым па чуц цём 
спра вяд лі вас ці, прын цы по вас ці, ён меў 
шы ро кія по гля ды, кла па ціў ся пра раз-
віц цё гра мад ства і сва ёй кра і ны, уліч-
ва ю чы ўсе яе асаб лі вас ці.

Анд рэй Уну чак:

— Так, Эд вард Вай ні ло віч быў 
вель мі та ле рант ным ча ла ве кам. Ша-
на ваў гіс то рыю, вель мі доб ра ве-
даў ся мей ны ра да вод аж да па чат ку 
XVІ стагоддзя і га на рыў ся сва ім ро-
дам. Так са ма ці ка выя яго ўспа мі ны 
пра паў стан не 1863—1864 гг. На той 
мо мант яму бы ло 16 га доў. Вай ні ло віч 
лі чыў, што паў стан не не да сяг не тых 
мэ таў, якія ста ві лі паў стан цы, а край 
бу дзе зруй на ва ны. Та му ён ста яў на 
ідэі што дзень вес ці ства раль ную пра-
цу, якая па ды ме аду ка цыю, эка но мі ку 
ў краі, зро біць з бы лых зем ляў ВКЛ 
квіт не ю чае ася род дзе. Ра зам з тым 
не асу джаў паў стан цаў, не ка заў пра 
іх кеп ска, ад нак лі чыў, што тых мо-
ман таў, што з'яў ля лі ся ідэа ла мі эпо хі, 
мож на бы ло да сяг нуць праз раз віц цё 
аду ка цыі і цяж кую пра цу.

Да рэ чы, на Случ чы не Вай ні ло віч 
стаў за сна валь ні кам сіс тэ мы стра ха-
ван ня. На той час звы чай ны па жар мог 
зні шчыць цэ лую вёс ку. Лю дзі за ста-
ва лі ся без ні чо га, га да мі маг лі жыць у 
зям лян ках. Але сіс тэ ма стра ха ван ня, 
пра па на ва ная Вай ні ло ві чам, на столь-
кі мі ні мі за ва ла ўрон ад па жа раў, што 
гэ ты па ды ход быў узя ты за асно ву 
ва ўсёй Ра сій скай ім пе рыі.

Адам Маль дзіс:

— Сён ня не ка то рыя жур на ліс ты 

на зы ва юць Вай ні ло ві ча «бе ла рус кім 

Ста лы пі ным», а я хут чэй на зваў бы 

Ста лы пі на «ра сій скім Вай ні ло ві чам». 

Ста лы пін ха цеў, каб Вай ні ло віч пас ля 

рэ ва лю цыі 1905 го да стаў на мес ні кам 

мі ніст ра сель скай гас па дар кі, а ён быў 

вер ны Мін шчы не і не па га дзіў ся стаць 

чы ноў ні кам. Ха цеў быць са сва ім на ро-

дам. Пад час Пер шай су свет най вай ны 

ён быў раз губ ле ны: ма ён так, дзе зна-

хо дзі ла ся ба га тая біб лі я тэ ка, раз ра ба-

ва лі, яму да во дзі ла ся на ча ваць у ле-

се зі мою. З вя лі кай цяж кас цю вы ехаў 

у Поль шчу. Але імк нуў ся вы ра та ваць 

лю дзей, перс пек тыў ных для Бе ла ру сі, 

узяў іх з са бою.

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Эд вард Вай ні ло віч — вы дат ны 

прык лад ча ла ве ка, які ства рае штось-

ці ста ноў чае, спры яе раз віц цю кра і ны 

эва лю цый ным шля хам. І нам вель мі 

важ на ў сён няш ніх умо вах ус па мі наць 

ме на ві та та кіх асоб. У на шы дні час та 
ба чым спро бы ра ды ка лі за ваць, рас ка-
лоць гра мад ства. А Вай ні ло віч, як ча-
ла век да свед ча ны, ра зу меў, што гэ та 
да даб ра не да во дзіць.

Адам Маль дзіс:

— Эд вард Вай ні ло віч — асо ба вы-
ключ ная. Я не ве даю дру го га ча ла-
ве ка са свец кіх асоб, яко га ў Бе ла-
ру сі пра па на ва лі б ка на ні за ваць. Усе 
бе ла рус кія свя тыя — лю дзі ду хоў ныя, 
якія пры свя ці лі сваё жыц цё слу жэн ню 
Бо гу. Больш за тое, ён жыў у са мы 
скла да ны для Бе ла ру сі час, ка лі на ша 
кра і на зна хо дзі ла ся па між Ус хо дам і 
За ха дам. Ён пад трым лі ваў тра ды цыі 
зблі жэн ня і ўза е ма ра зу мен ня, та ле-
рант нас ці ў да чы нен ні да ін шых ве-
ра выз нан няў. На ват кас цёл Чыр во ны 
па бу да ваў у ра ман скім сты лі, бо ха цеў, 
каб ён не спа бор ні чаў па ар хі тэк ту ры з 
ін шы мі хра ма мі Мін ска, быў асоб ным 
па сва ім сты лі. Да па ма гаў бе ла рус кім 
му суль ма нам, яў рэ ям, пра ва слаў ным. 
Ён адзін з ня мно гіх на сле да ваў тра-
ды цыі ВКЛ у скла да ны час, ка лі мы 
стра ці лі імя сва ёй кра і ны.

На ву коў цы 
по руч са свя та ра мі

Эд вард Вай ні ло віч, яго асо ба, 
жыц цё вы прык лад сён ня яд на юць 
не толь кі кан фе сіі, але і свец кую 
на ву ку з рэ лі гі яй. Мы ба чым, што 
на ву коў цы вы дат на пра цу юць по-
руч са свя та ра мі дзе ля да сяг нен ня 
агуль най мэ ты.

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Так, ка лі мы толь кі па чы на лі раз-
мо ву, да нас звяр ну лі ся ксёндз-ма гістр 
Ула дыс лаў За валь нюк, про башч па-
ра фіі Чыр во на га кас цё ла, ра зам з да-
след чы кам, кан ды да там гіс та рыч ных 
на вук Ула дзі мі рам Пу ці кам. І мы, ве-
да ю чы асо бу Вай ні ло ві ча, па лі чы лі та-
кую пра цу за ста ноў чы прык лад. Гэ та 
спры яе кан са лі да цыі гра мад ства. Мы 
ад кры тыя для су пра цоў ніц тва, у нас 
шмат су мес ных ме ра пры ем стваў і з 
Бе ла рус кай пра ва слаў най царк вой.

Анд рэй Уну чак:

— Я не стаў бы су праць пас таў ляць 
пра цу ву чо ных і свя та роў. Яшчэ з ХІХ 
ста год дзя зга даю шмат пры кла даў ву-
чо ных-свя та роў, якія пі са лі грун тоў ныя 
на ву ко выя да сле да ван ні. Гэ та бы ло 
аб са лют на звы чай най спра вай. У пы-
тан ні вы ву чэн ня лё саў та кіх вы со ка-
ду хоў ных асоб, як Эд вард Вай ні ло віч, 
су пра цоў ніц тва на ву коў цаў і свя та роў 
мо жа даць яшчэ боль шы плён, мы да-
паў ня ем ад но ад на го. Не пе ра цяг ва ем 
ка нат, а да па ма га ем са бе, а по тым і 
чы та чу глы бей зра зу мець ча ла ве ка, 
яго ма ты вы і ўчын кі.

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Мне ба чыц ца, што лю бы ву чо ны 
па ві нен быць ду хоў ным ча ла ве кам. 
Бо ка лі гэ та га ду хоў на га скла даль ні-
ка, ма раль ных якас цяў ня ма, то на-
ву ко выя ад крыц ці мо гуць пры вес ці 
да жу дас ных зні шчаль ных вы ні каў. І 
гіс то рыя па каз вае, што час та ра ды-
каль ныя па дзеі ў гра мад стве звя за ныя 
са стра тай ду хоў на га стрыж ня. Гэ та ў 
вы ні ку пры во дзі ла да ад моў ных з'яў, 
пас ля якіх на ша гра мад ства ад наў ля-
ла ся дзе ся ці год дзя мі.

Дзе ля раз віц ця ту рыз му
— Пас ля ўвя дзен ня да зво лу на 

5-дзён нае на вед ван не на шай кра-
і ны без ві зы вель мі ак ту аль ным 
ста но віц ца пы тан не ту рыс тыч на га 
па тэн цы я лу роз ных мяс цін. Ве даю, 

што ўжо ство ра ны марш рут «Сля-
да мі Вай ні ло ві ча», які пра хо дзіць 
праз Слуцк, Ка пыль, Клецк і тыя 
мес цы, што звя за ныя з жыц цём і 
дзей нас цю ме цэ на та. На коль кі ён 
мо жа быць за па тра ба ва ны сён ня і 
ці важ на яго больш ак тыў на пра па-
ган да ваць?

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— На наш по гляд, гэ ты марш рут 
за па тра ба ва ны. І са свай го бо ку мы 
спры я ем яго боль шай па пу ляр нас ці — 
пра во дзім рэ гі я наль ныя кан фе рэн цыі 
з удзе лам шы ро кай гра мад скас ці. Асо-
ба Вай ні ло ві ча звя за ная не толь кі з 
Бе ла рус сю, але і з Ра сі яй, Поль шчай, 
Літ вой, Укра і най. І сён ня ў Слуц ку за-
ха ваў ся бу ды нак ганд лё вай шко лы, 
якую Вай ні ло віч не ка лі за сна ваў. Нам 
ёсць што па ка заць, рас ка заць пра гэ-
та га ча ла ве ка. Асаб лі ва тым, хто ці-
ка віц ца гіс та рыч ным мі ну лым і зна ка-
вы мі асо ба мі на шай кра і ны. Больш за 
тое, кан фе рэн цыі, якія мы пра во дзім, 
бу дуць ка рыс ныя для эк скур са во даў, 
што пра цу юць на марш ру це. Нам вель-
мі важ на, каб тыя звест кі, што рас-
каз ва юць ту рыс там пад час эк скур сій, 
не су пя рэ чы лі гіс та рыч ным фак там 
і ад люст роў ва лі са праўд ныя па дзеі. На 
жаль, та кія вы пад кі ска жэн няў ча сам 
зда ра юц ца. Та му з за да валь нен нем 
за пра ша ем на кан фе рэн цыю ў Слуц-
ку і эк скур са во даў. Лі чу так са ма важ-
ным ад наў лен не ма ёнт ка Вай ні ло ві ча 
ў Са ві чах. На ту раль на, па трэб нае фі-
нан са ван не. Маг чы ма, нех та са спон-
са раў вы ка жа жа дан не пад тры маць 
гэ ты пра ект, мы толь кі з ра дас цю па-
го дзім ся. Лі чым, што трэ ба ўзнаў ляць 
спад чы ну, якую мы ме лі, тым больш, 

ка лі ёсць дак лад ныя апі сан ні ма ёнт-

ка, па вод ле якіх бу дзе ад ноў ле ны яго 

гіс та рыч ны вы гляд, а не па бу да ва на 

неш та но вае.

Ча ка ем цу ду
— Каб пра цэс бе а ты фі ка цыі Вай-

ні ло ві ча быў за вер ша ны і яго афі-

цый на пры зна лі свя тым, па ві нен 

зда рыц ца цуд. Што мо жа быць та-
кім цу дам?

Вя ча слаў Да ні ло віч:

— Ці не цуд тое, што па мяць пра 
асо бу за хоў ва ец ца праз дзе ся ці год-
дзі? Вы хо дзяць кні гі, пра вод зяц ца кан-
фе рэн цыі, ды і вы ні кі яго пра цы ста но-
вяц ца сім ва ла мі ста лі цы і кра і ны. Та кіх 
лю дзей не так шмат. Ка лі Вай ні ло віч 
ра біў гэ та, то, я ўпэў не ны, без дум кі, аб 
услаў лен ні свай го імя. Прос та ра біў — 
для сва ёй кра і ны і на ро да. Ця пер па-
мяць за хоў ва ец ца і ру ха ец ца на пе рад, 
раз ві ва ец ца. Гэ та ўсё дае маг чы масць 
на шым су ай чын ні кам, су час ні кам 
браць прык лад з вы дат ных па пя рэд-
ні каў, да лей іс ці шля хам, які па ка заў 
Вай ні ло віч, ра біць доб рыя рэ чы і для 
на шай на цыі, і для кра і ны. Да лё ка не 
кож ная гіс та рыч ныя по стаць мо жа па-
хва ліц ца та кім без умоў на ста ноў чым 
стаў лен нем. Па мяць пра яго доб рыя 
спра вы жы ве.

Адам Маль дзіс:

— Не ма гу сён ня рас тлу ма чыць, 
ча му та ды ў Віль ні я на быў ме на ві та 
кні гу ўспа мі наў Вай ні ло ві ча. Гро шай 
у вуч ня ж бы ло ма ла. Маг чы ма, гэ та 
і быў цуд.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by

По стаць, якая яд нае

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч
А.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ. Адам МАЛЬ ДЗІС. Анд рэй УНУ ЧАК.

«Эд вард Вай ні ло віч — 
асо ба вы ключ ная. 
Я не ве даю дру го га ча ла ве ка 
са свец кіх асоб, яко га ў Бе ла ру сі 
пра па на ва лі б ка на ні за ваць. 
Усе бе ла рус кія свя тыя — лю дзі 
ду хоў ныя, якія пры свя ці лі 
сваё жыц цё слу жэн ню Бо гу».


