
1.
Упер шы ню я па ба чыў Ула дзі-

мі ра Ка рат ке ві ча во сен ню 1966 

го да. Ён зай шоў у сель гас ад-

дзел га зе ты «Звяз да» (дзе я та-

ды пра ца ваў) да за гад чы ка ад-

дзе ла Ва сі ля Ні ка ла ен кі. Яны, 

аказ ва ец ца, бы лі ней кім чы нам 

зна ё мыя. А вось па якой па трэ бе 

Ула дзі мір Ся мё на віч за ві таў да 

яго, даль бог, ужо не пры пом ню. 

Дый пад ра бяз нас цяў раз мо вы, 

якая доў жы ла ся не дзе з паў га-

дзі ны, шчы ра ка жу чы, тол кам не 

ма гу пры га даць.

Ча му? Мой та дыш ні псі ха-

ла гіч ны стан мож на зра зу мець. 

Ула дзі мір Ка рат ке віч у тыя га-

ды быў ужо не прос та вя до мы, а 

над звы чай па пу ляр ны пісь мен-

нік, асаб лі ва ся род сту дэнц кай 

мо ла дзі. Мы за чыт ва лі ся яго-

ны мі апо вес ця мі «Сі вая ле ген-

да», «Цы ган скі ба рон», ра ма нам 

«Нель га за быць». Ну а гіс та рыч ны 

дэ тэк тыў «Дзі кае па ля ван не ка ра-

ля Ста ха» на огул стаў куль та вым 

тво рам для ўсіх — і ма ла дых, і па-

жы лых.

І вось гэ ты пісь мен нік пры хо-

дзіць у ад дзел, ку ды вы шэй стар-

шы ні кал га са ні хто не з'яў ляў ся. 

Гэ та бы ло раў на цэн на з'яў лен ню 

ней ка га не ба жы ха ра. Я ва ўсе во-

чы гля дзеў на ша ноў на га гос ця, 

ад хва ля ван ня кеп ска ра зу ме ю чы, 

пра што ідзе раз мо ва. Між тым у 

аб ліч чы, у па во дзі нах зна ка мі та га 

пісь мен ні ка не бы ло ні чо га зор на-

га, пых лі ва га. Як і звы чай ны на вед-

валь нік, ён пры сеў да ста ла Ні ка ла-

ен кі і вель мі прос та, вель мі шчы ра 

па вёў га вор ку, у якую па сту по ва 

ўклю чы лі ся і мы, двое су пра цоў ні-

каў ад дзе ла.

А га вор ка ней кім чы нам вый-

шла на праб ле му за ха ван ня гіс то-

ры ка-куль тур ных і ар хі тэк тур ных 

пом ні каў. І вось тут я ўжо доб ра 

па мя таю, як Ула дзі мір Ся мё на віч 

го ра ча стаў да во дзіць, што мы, 

жур на ліс ты, кеп ска зай ма ем ся гэ-

тай важ най праб ле май. На на шых 

ва чах раз бу ра юц ца, гі нуць цу доў-

ныя па ла цы, каш тоў ныя ся дзі бы, 

уні каль ныя цэрк вы. А гэ та ж — 

на ша гіс то рыя, па мяць на шых 

прод каў, не ацэн нае ба гац це на цы я -

наль най куль ту ры. І ка лі так пой-

дзе і да лей, то на шым на шчад кам 

ні чо га не за ста нец ца.

— Мая ма ра, — ска заў Ка рат-

ке віч, — каб з ця гам ча су тое, што 

мож на яшчэ ад на віць, бы ло ад ноў-

ле на. Ну а тое, што не ка му за мі нае 

і зда ец ца не па трэб шчы най — ста-

рыя драў ля ныя цэр каў кі, млы ны, 

даў нія ха ты, ці ка выя гас па дар чыя 

па бу до вы, — па жа да на, каб усё 

гэ та бы ло пе ра ве зе на і са бра на 

ў ад ным мес цы, у му зеі на род най 

ар хі тэк ту ры і бы ту. У му зеі пад ад-

кры тым не бам. Як гэ та зроб ле на 

ў Шве цыі, у цэнт ры Стак голь ма. 

Зрэш ты, як і ў на шых укра ін скіх 

су се дзяў, у Льво ве.

Вось та ды я ўпер шы ню і па чуў 

ад Ка рат ке ві ча сло ва «скан сэн». 

Паз ней яно тры ва ла ўвай шло і ў 

наш бе ла рус кі лек сі кон. Асаб лі ва 

пас ля та го, як у снеж ні 1976 го да 

ўра дам рэс пуб лі кі бы ла пры ня-

та па ста но ва аб ства рэн ні та ко га 

му зея ў ва ко лі цах Мін ска. Мож на 

толь кі зда гад вац ца, як па ра да ваў-

ся б гэ та му Ула дзі мір Ся мё на віч. 

На жаль, ад крыц цё му зея ад бы-

ло ся ў 90-х га дах ужо без Ка рат-

ке ві ча.

2.
На пры кан цы вяс ны 1968 го да 

ў до ме ад па чын ку, што на во зе ры 

Сві цязь, прай шоў дру гі рэс пуб лі-

кан скі се мі нар твор чай мо ла дзі 

рэс пуб лі кі.

Тут дру гі раз мне па шчас ці ла 

ба чыць і чуць свай го лю бі ма га 

пісь мен ні ка. Ён за пра сіў ах вот ных 

на пе шую эк скур сію па ва ко лі цах 

Сві ця зі. Жа да ю чых на бра ла ся ча-

ла век двац цаць.

На бе ра зе во зе ра, ад куль па-

чы на ла ся на ша па да рож жа, Ка-

рат ке віч рас ка заў кры ху пра На-

ва груд чы ну гіс та рыч ную. Ця пер 

гэ та гу чыць не ве ра год на, але та-

ды, у шас ці дзя ся тыя, ма ла хто з 

нас ве даў, што князь Мін доўг, а 

так са ма яго пас ля доў ні кі Ге ды мін, 

Аль герд, Ві таўт ства ры лі ма гут ную 

еў ра пей скую дзяр жа ву — Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае. І што пер шай 

ста лі цай гэ тай дзяр жа вы быў На-

ва гру дак, ці, як яго та ды на зы ва лі, 

Ноў га ро дак.

Упер шы ню ад Ка рат ке ві ча мы 

па чу лі пра ле ген дар ную біб лі я тэ ку 

ў Шчор сах. За сна валь ні кам гэ тай 

біб лі я тэ кі быў адзін з вя до мых прад-

стаў ні коў ста ра жыт на га пра ва слаў-

на га шля хец ка га ро ду Храп то ві чаў — 

Іа а хім Лі та вар Храп то віч. У свой 

час тут пра ца ва лі Адам Міц ке віч, 

Ян Ча чот, Ула дзі слаў Сы ра ком ля, 

гіс то ры кі Да ні ло віч, Яра шэ віч, Ма-

лі ноў скі і ін шыя вы дат ныя дзея чы 

куль ту ры. Ка жуць, што сю ды пра-

ез дам з Ня сві жа за віт ваў апош ні 

ка роль Рэ чы Па спа лі тай Ста ні слаў 

Аў густ Па ня тоў скі.

— А мы на ве да ем Шчор сы? — 

па ці ка віў ся нех та з нас.

— Не, хлоп цы, — па кру ціў га ла-

вою Ула дзі мір Ся мё на віч, — гэ та 

да ле ка ва та ад сюль. Дый ад біб лі я-

тэ кі той за стаў ся адзін бу ды нак.

— А што зда ры ла ся?

— Зда ры ла ся вай на. Каб ура-

та ваць уні каль ную біб лі я тэ ку, яе 

гас па да ры вы ра шы лі пе ра даць 

знач ную, най больш каш тоў ную 

част ку кні га збо ру ў біб лі я тэ ку Кі-

еў ска га ўні вер сі тэ та свя то га Ула-

дзі мі ра. Ад нак ка лі ў 1915 го дзе і 

Кі е ву ста ла па гра жаць рэ аль ная 

аку па цыя, уні вер сі тэц кая біб лі я тэ-

ка бы ла эва ку і ра ва на ў Са ра таў. 

Сло вам, пас ля шмат лі кіх пе ра мя-

шчэн няў ту ды-сю ды знач на па ра-

дзе лая част ка кні га збо ру Храп то-

ві чаў у рэш це рэшт апы ну ла ся ў 

Цэнт раль най на ву ко вай біб лі я тэ цы 

Ака дэ міі на вук Укра і ны. Дзе яна 

за хоў ва ец ца і за раз. Але ні хто нам 

наш не ацэн ны скарб вяр таць не 

збі ра ец ца.

А яшчэ Ула дзі мір Ся мё на віч па-

зна ё міў нас з не ка то ры мі пом ні ка-

мі ар хі тэк ту ры драў ля на га дой лід-

ства, якія цу дам аца ле лі да гэ та га 

ча су.

Пер шай на на шым шля ху бы ла 

вёс ка Мі ра ці чы. Гэ та да во лі вя лі кі, 

ста ра жыт ны на се ле ны пункт, пер-

шае ўпа мі нан не пра які ў ле та-

пі се па зна ча на 1538 го дам. Тут 

за ха ва ла ся даў но за чы не ная 

ча ты рох сот га до вая драў ля ная 

цэр каў ка так зва на га сха ва на га 

ты пу. На зна рок ма лая, на зна рок 

у гу шча ры, каб пад час на ва лы і 

вай ны не знай шлі. А яшчэ яна 

сла ву тая, на што Ула дзі мір Ся-

мё на віч звяр нуў асаб лі вую ўва-

гу, тым, што мае цу доў ную на-

род ную разь бу.

За ча ты ры кі ла мет ры ад Мі ра-

ці чаў вёс ка Ва леў ка. Ужо да во лі 

су час ная, але і ў ёй наш да свед-

ча ны гід па ка заў нам ня ма ла ста-

ра жыт на сцяў. У пры ват нас ці — 

кур га ны, га ра дзі шча, а так са ма 

дзе ю чы трох сот га до вы драў ля ны 

храм. У ім, згод на з пад ан нем, 

вян чаў ся з Зо сяю Міц ке ві чаў пан 

Та дэ вуш. А яшчэ тут нам па ка-

за лі іко ны ра бо ты... Вас ня цо ва! 

Так, так, вы ве зе ныя ка лісь ці з 

Вар ша вы, яны тра пі лі ў не ка то-

рыя бе ла рус кія хра мы, у тым лі ку 

і ў Ва леў скі.

Мяс цо вы ба цюш ка — ху дар ля-

вы, ся рэд ніх га доў муж чы на — быў 

ду жа ўсце ша ны ві зі там та кой вя-

лі кай гру пы мо ла дзі на ча ле з вя-

до мым пісь мен ні кам і пра вёў нас 

аж но за ва ко лі цу вёс кі.

Сён ня гэ ты апо вед мо жа не-

ка му здац ца ба наль ным. Маў ляў, 

па гля дзе лі дзве цэр каў кі — ну і 

што тут та ко га? Але не трэ ба за-

бы ваць, што гэ та бы лі шас ці дзя ся-

тыя га ды мі ну ла га ста год дзя — са-

мы раз гул ва яў ні ча га атэ із му, ка лі 

не толь кі на вед ваць, але на ват і 

ўпа мі наць царк ву бы ло нель га. 

Та му, ві даць, і пом ніц ца ўсё, што 

га ва рыў і па каз ваў Ула дзі мір Ся-

мё на віч, — з удзяч нас цю пом ніц ца 

да гэ та га ча су.

А цэр каў ку ў Ва леў цы ўсё ж не 

збе раг лі. У вась мі дзя ся тыя га ды 

яе ра за бра лі і пус ці лі на дроб ныя 

гас па дар чыя спра вы.

3.
Ад ной чы мя не па клі каў да ся бе 

сак ра тар ЦК КПБ па ідэа ло гіі Аляк-

сандр Тры фа на віч Кузь мін (я пра-

ца ваў у яго па моч ні кам) і ка жа:

— Ёсць ад на спра ва. Толь кі што 

пры яз джаў кі раў нік Мсці слаў ска га 

ра ё на. Разгублены, раз зла ва ны. 

Да юбі лею го ра да яны за ду ма лі вы-

пус ціць кні гу. Але тое, што звар-

га ні лі мяс цо выя пі са кі, ні ку ды не 

вар та. Про сіць да па маг чы.

— А чым мы мо жам ім дапа-

маг чы?

— Трэ ба пад клю чыць ка го-не-

будзь з пісь мен ні каў. Доб ра бы ло б, 

каб за гэ ту спра ву ўзяў ся Ка рат ке-

віч. Як ты ду ма еш, удас ца нам яго 

ўга ва рыць?

— Су мня ва ю ся, Аляк сандр 

Тры фа на віч. Ён толь кі што за кон-

чыў эсэ да ты ся ча год дзя Ту ра ва. 

Стом ле ны. Дый ад чу вае ся бе не 

вель мі.

— М-да-а... — за ду маў ся Кузь-

мін. — І ўсё ж па спра бу ем. За пра сі 

яго да мя не.

Шчы ра пры зна ю ся: не ха це ла ся 

мне тур ба ваць Ула дзі мі ра Ся мё на-

ві ча па та кой ня ўдзяч най спра ве. 

Ён ду жа не лю біў не за пла на ва ных, 

афі цый ных да ру чэн няў.

На мой зва нок Ка рат ке віч ад-

гук нуў ся ад ра зу. Па чуў шы пра за-

пра шэн не Кузь мі на, здзі віў ся:

— А на якую ха ле ру я яму спат-

рэ біў ся?

І тут, ка ю ся, я тро хі схіт ра ваў, не 

ска заў дзе ля ча го. Бо каб ска заў 

праў ду, Ула дзі мір Ся мё на віч мог 

бы знай сці ты ся чу пры чын і ад мо-

віц ца. А так, тро хі аза да ча ны, не-

ах вот на пра мо віў:

— Лад на. Заўт ра з ра ні цы 

зай ду.

Раз мо ва ў Кузь мі на бы ла доў-

гая. Я не ве даю, чым, які мі ар гу-

мен та мі Аляк сандр Тры фа на віч 

змог пе ра ка наць Ка рат ке ві ча, але 

той, праў да, без вя лі кай ах во ты, 

з пэў ны мі ага вор ка мі, усё ж даў 

зго ду.

Ад сак ра та ра Ула дзі мір Ся мё на-

віч вый шаў хму ры, за кла по ча ны:

— Не ха па ла мне яшчэ гэ та га! 

Тут жа пра цы на доб ры год. Толь кі 

з па ва гі да Аляк санд ра Тры фа на-

ві ча я па га дзіў ся. Ды яшчэ сыг раў 

сваю ро лю адзін важ кі ар гу мент. 

Мсці слаў — ра дзі ма ма ёй ма ці.

Бур чэць — то ён бур чэў, але за 

спра ву ўзяў ся за ка саў шы ру ка вы, 

з заў сёд най сур' ёз нас цю і ўед лі вас-

цю. Больш за год рых та ваў ся да 

па езд кі на Мсці слаў шчы ну: вы ву-

чаў ар хі вы, шту дзі ра ваў эн цык ла-

пе дыі тых ча соў, гіс та рыч ныя кні гі. 

Двой чы ез дзіў збі раць ма тэ ры ял 

на са му Мсці слаў шчы ну. І на рэш-

це, эсэ «Мсці слаў — дыя мен та вы 

го рад» у ве рас ні 1982 го да бы ло 

за кон ча на.

Я пра гэ та да знаў ся ад Кузь мі-

на, які на ад ной з на шых ра ніш ніх 

су стрэч ска заў:

— Зва ніў Ка туш кін (пер шы сак-

ра тар Мсці слаў ска га рай ка ма пар-

тыі). Толь кі што пра чы таў ру ка піс 

Ка рат ке ві ча. Даў най вы шэй шую 

ацэн ку. Пра сіў пе ра даць аў та ру 

шчы рую па дзя ку. Ты мне дай тэ-

ле фон Ка рат ке ві ча, я сам яму па-

зва ню.

Рых ту ю чы гэ тую на тат ку, я пе-

ра чы таў «Дыя мен та вы го рад». За 

трыц цаць пяць га доў тэкст ані ко-

леч кі не стра ціў сва ёй пры ваб нас-

ці і ак ту аль нас ці. Сак рэт, ві даць, у 

тым, што Ка рат ке віч у гэ тай кні зе 

ра шу ча ады шоў ад ка но наў па доб-

най лі та ра ту ры. Па збя га ю чы на ву-

ко вай, афі цый най ну до ты, апо вед 

па вёў лёг ка, рас ка ва на, глы бо ка 

да свед ча на, воб раз на.

Вось так дзя ку ю чы пар тый на му 

за дан ню, ці, дак лад ней, прось бе 

пар тый на га чы ноў ні ка бе ла рус кі 

чы тач атры маў яшчэ ад ну вы дат-

ную гіс та рыч ную кні гу, якая год-

на ўсла ві ла ба га тую на та лен ты 

і пры род нае ха раст во мсці слаў-

скую зям лю. А ў мя не на па мяць 

аб тых днях за стаў ся ваб ны то мік 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча «З вя коў 

мі ну лых» з яго дроб ным, ка лі гра-

фіч ным над пі сам: «Па ва жа на му 

Зі но вію Кі ры ла ві чу Пры го дзі чу на 

доб ры ўспа мін ад аў та ра. 15 лі пе ня 

1980 го да».

4.
І бы ла яшчэ ад на, апош няя су-

стрэ ча.

У са ка ві ку 1984 го да я тра піў у 

баль ні цу. І ад ной чы на аб хо дзе па-

лат ны ўрач між ін шым па ве да міў, 

што ў су сед нюю па ла ту па ла жы лі 

пісь мен ні ка Ула дзі мі ра Ка рат ке ві-

ча. Пе ра вя лі з рэ ані ма цыі, у вель мі 

цяж кім ста не.

Ка неш не, я тут жа вый шаў у 

ка лі дор і праз ад чы не ныя дзве-

ры су сед няй па ла ты ўба чыў, што 

Ула дзі мір Ся мё на віч ля жыць спра-

ва ад акна, на кры ты да па ла ві ны 

баль ніч най коў драю. І не то спіць, 

не то, за плю шчыў шы во чы, аб не-

чым за ду маў ся. Па мя та ю чы сло вы 

док та ра, што «ён у цяж кім ста не», 

я не асме ліў ся зай сці ў па ла ту, па-

тры во жыць Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча. 

Яму за раз бы лі бо лей за ўсё па-

трэб ны ці шы ня і спа кой.

Стаў піль на ваць Ка рат ке ві ча 

ў ка лі до ры. Ад нак ні заўт ра, ні 

пас ля заўт ра ўба чыц ца не ўда ло-

ся. Толь кі не дзе праз ты дзень мы 

вы пад ко ва су тык ну лі ся. Ула дзі мір 

Ся мё на віч ста яў ка ля акна пры-

бі раль ні і ку рыў. У мя не між во лі 

вы рва ла ся:

— Ула дзі мір Ся мё на віч, на вош-

та вы ку ры це? Вам жа нель га!

— Ат, — вя ла мах нуў ён ру кою. — 

Ужо адзін чорт. Гэ та, маг чы ма, 

апош няе за да валь нен не, якое мне 

за ста ло ся...

— Ну на вош та так змроч на?

Ён ні чо га не ад ка заў, толь кі па-

мор шчыў ся.

Я зра зу меў, што яму га ва рыць 

пра свой стан не вель мі хо чац ца, і 

пе ра вёў раз мо ву на ін шае. Па пы-

таў ся, ці гля дзеў ён прэм' е ру філь-

ма «Чор ны за мак Аль шан скі».

— Гля дзеў. Атры маў ся, як ка жа 

мой сяб ра Адам Маль дзіс, яшчэ 

адзін ся рэд ні. Хо ць, мо жа быць, і 

вы шэй ся рэд ня га. Нам, аў та рам, 

заў сё ды зда ец ца, што рэ жы сёр у 

па раў на нні з лі та ра тур най ас но вай 

у не чым не да цяг нуў, неш та не так 

па даў. А зды маў фільм та ле на ві ты 

хло пец — Мі ха іл Пта шук.

Ка лі мы кры ху раз га ва ры лі ся, я 

ўсё ж асця рож на па пы таў ся, што 

з ім зда ры ла ся, ча му тра піў у рэ-

ані ма цыю.

— Ней кі ша лё ны пры ступ пе ча-

ні, — ужо больш спа кой на ад ка заў 

Ула дзі мір Ся мё на віч. — Ледзь ад-

ка ча лі. На ват коль кі хві лін па быў 

на тым све це.

І вось што я па чуў ад Ка рат ке ві-

ча да лей. Ён рас ка заў, што вы раз-

на па мя тае, як рап там апы нуў ся не 

то ў ней кім не ве ра год на пры го жым 

ка лі до ры, не то ў шы ро кай тру бе 

і лёг ка, бы птуш ка, па плыў ту ды, 

дзе ззя ла бла кіт нае свят ло. Яно 

не адоль на ва бі ла, пры цяг ва ла да 

ся бе. А на ўкол гу ча ла та кая пры ем-

ная, бос кая му зы ка, што ўся іс то та 

прос та пе ра паў ня ла ся аса ло даю, 

не вы моў най ра дас цю. Але тут рап-

там нех та ўха піў за но гі і стаў на-

стой лі ва цяг нуць на зад.

— Я су пра ціў ляў ся. Мне не ха-

це ла ся вяр тац ца. Ад на пру жан ня 

я рас плю шчыў во чы і ўба чыў лю-

дзей у бе лых ха ла тах, якія схі лі лі-

ся на да мною. І па чуў, як нех та з 

па лёг каю ска заў: «Ну, дзя куй бо гу! 

Ачо маў ся...»

Ула дзі мір Ся мё на віч да ку рыў 

цы га рэ ту і, кі нуў шы «па ра пры маць 

ля кар ства», пай шоў у па ла ту.

Бо лей з Ка рат ке ві чам мы не 

ба чы лі ся. Я не ўза ба ве вы пі саў ся 

з баль ні цы і па ехаў у Маск ву рых-

та вац ца да аба ро ны кан ды дац кай 

ды сер та цыі. А Ула дзі мі ра Ся мё на-

ві ча, як па ве дам ля лі мне сяб ры з 

Мін ска, на кі ра ва лі на рэ абі лі та цыю 

ў баль ніч на-клі ніч нае ад дзя лен не 

са на то рыя «Ак са каў шчы на». І ні бы-

та ўсё іш ло доб ра. Ка рат ке віч па-

пра віў ся, у кан цы чэр ве ня пры сут-

ні чаў на юбі леі Ва сі ля Бы ка ва. На 

па чат ку лі пе ня з'ез дзіў на су стрэ чу 

з вы пуск ні ка мі Кі еў ска га ўні вер сі-

тэ та. А ў ся рэ дзі не лі пе ня ра зам з 

фо та ка рэс пан дэн там Ва лян ці нам 

Жда но ві чам і мас та ком Пят ром 

Дра чо вым на ват вы браў ся ў па да-

рож жа на плы це па Пры пя ці.

І рап там страш ная, аглу шаль-

ная вест ка: пад час па да рож жа Ула-

дзі мі ру Ся мё на ві чу ста ла кеп ска. 

Яго тэр мі но ва пры вез лі ў Мінск, 

у баль ні цу, дзе ён і па мёр.

На раз ві тан не з Ка рат ке ві чам, 

на вя лі кі жаль, я пры ехаць не 

змог. Але гэ та, мо жа, і да леп ша-

га. Ула дзі мір Ся мё на віч за стаў ся 

ў ма ёй па мя ці на заў сё ды жы вым. 

Та кім, якім ён быў на Сві ця зі, — 

ба дзё рым, за хоп ле ным, ра ман-

тыч на-ўзнёс лым. Якім уба чыў ся ў 

баль ні цы — за ся ро джа на-дум ным, 

са мот на-кра наль ным, раз на сце жа-

на шчы рым, ад кры тым. І ня змен на 

лю бі мым.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ.

НЕЛЬ ГА ЗА БЫЦЬ,
аль бо ЧА РОЎ НЫЯ ВЕТ РА ЗІ ПА МЯ ЦІ

Ча ты ры су стрэ чы
з Ула дзі мі рам 
Ка рат ке ві чам
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