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З Ле а нi дам Ле вi ным, сла-

ву тым на шым ар хi тэк та рам, 

мя не па зна ё мiў Ге надзь Бу-

раў кiн — яго даў нi, ха ро шы 

сяб ра. Мы прый шлi на ква-

тэ ру да Ле а нi да Мен дэ ле вi-

ча пе рад са мым Но вым го-

дам i, на ту раль на, апы ну лi ся 

за гас цiн ным ста лом. I та му 

за мест пят нац ца цi-двац ца цi 

хвi лiн, як мер ка ва лi, пра га-

ва ры лi больш за дзве га дзi-

ны. Але, па праў дзе ка жу чы, 

i не за ўва жы лi, як пра бег гэ-

ты час.

Пас ля ў мя не з Ле вi ным 

бы ло яшчэ не каль кi су стрэч, 

ужо не гас ця вых, а чыс та ра-

бо чых. Дзе вяць га дзiн за пi су 

на ма iм дык та фо не — та му 

яск ра вае свед чан не.

Ура жан не ад тых су-

стрэч за ста ло ся над звы чай 

прыем  нае. Сям'я са праўд-

ных iн тэ лi ген таў, та ле на вi-

тых лю дзей. Га лоў ны ў сям'i, 

яе эпi цэнтр — ка неш не ж, 

Леа нiд Мен дэ ле вiч. I не толь-

кi та му, што мае без лiч 

зван няў i ўзна га род, але i 

з пры чы ны свай го шмат-

гран на га та лен ту. Тое, што 

ён на пi саў дзве вы дат ныя 

кнi гi — «Ха тынь» i «Вой на и 

лю бовь», — я ве даў. I, зра-

зу ме ла, уваж лi ва iх пра чы-

таў. А вось што ён пi ша яшчэ 

i вер шы, да знаў ся вы пад ко-

ва. Ужо за кан чва ю чы на шу 

гу тар ку, я па цi ка вiў ся: «Пра 

што я ў вас яшчэ не па пы-

таў ся? Пра што вам ха це-

ла ся б рас ка заць?» I Ле а нiд 

Мен дэ ле вiч, са ро ме ю чы ся, 

бян тэ жа чы ся, пры знаў ся, 

што ха цеў бы па ка заць свае 

хо ку, цi, як ён iх на зы вае, 

хай кi — паэ тыч ныя двух- i 

трох рад коўi, якiх у яго са-

бра ла ся ўжо, му сiць, больш 

за ты ся чу — два аб' ёмiс тыя 

сшыт кi. Ста лi чы таць — ся-

род звы чай ных, пра хад ных 

рад коў ёсць i па-са праўд на-

му та ле на вi тыя, з цi ка вы мi 

воб ра за мi, не ча ка ны мi ме-

та фа ра мi, з паэ тыч ным ба-

чан нем све ту.

— Дык гэ та ж га то вая кнi-

га паэ зii! — мiж во лi ўсклiк-

нуў я.

— Ну што вы... — зноў 

збян тэ жыў ся Ле а нiд Мен-

дэ ле вiч. — Якi з мя не па эт. 

Так, ба лаў ство...

— А ты па ка жы сваю кнi-

гу «1, 2, 3, 4...», — пра па на-

ва ла рап там жон ка, На тал-

ля Мi ка ла еў на, якая пад час 

гэ тай раз мо вы бы ла як раз 

по бач.

— Дык гэ та ж трэ ба яшчэ 

шу каць.

— Я за раз знай ду са ма... 

Вось, ка лi лас ка. Па чы тай це 

хоць бы «Вяс ну ў Бад-Аэн-

ха ў зе не».

— А мож на я па чы таю 

ўго лас?

— Ну, ка лi лас ка... — 

Леа  нi ду Мен дэ ле вi чу, ад чу-

ва ла ся, бы ло ня ём ка, што 

яго паэ тыч ным спро бам на-

да ец ца гэ туль кi ўва гi. Але 

ад на ча со ва, вi даць, i ха це-

ла ся, каб я ўсё ж па чы таў, 

ска заў сваё сло ва.

Пас ля чы тан ня коль кi 

хвi лiн мы ўсе трое, ус хва-

ля ва ныя, маў чым. Я чую, як 

гул ка б'ец ца ў гру дзях маё 

сэр ца. Боль, тра ге дыю яў-

рэй ска га на ро да, якiя так 

глы бо ка, пра нiк нё на-эма-

цы я наль на бы лi вы ка за ны 

ў толь кi што пра чы та ных 

рад ках, яно ўспры ня ло як 

свае ўлас ныя.

Яшчэ бо лей уз ру ша ны 

Ле а нiд Мен дэ ле вiч. Пад час 

чы тан ня кра ем во ка я ба чыў, 

як твар яго ны то на пру жа на 

хмур неў, то свя цiў ся кра-

наль най пя шчо таю, то зноў 

па кут лi ва на струнь ваў ся. Ён 

як бы за на ва пе ра жы ваў той 

на строй, што ва ло даў iм пры 

на пi сан нi гэ тых жур бот на-

тра пят кiх, пра чу лых рад коў. 

У рэш це рэшт Ле а нiд Мен дэ-

ле вiч не вы тры маў — пе ра-

сеў ад ста ла ў крэс ла, якое 

ста я ла не па да лё ку, i там, 

са мот на-пры цiх лы, ад даў ся 

сва iм га рот на-зба ле лым па-

чуц цям...

Я за пы таль на па гля дзеў 

на На тал лю Мi ка ла еў ну: 

мо жа, Ле а нi ду Мен дэ ле вi чу 

кеп ска? Ён жа ня даў на пе-

ра нёс iн сульт i яшчэ не зу сiм 

ачу няў ад цяж кай хва ро бы. 

Яму нель га хва ля вац ца... 

Але На тал ля Мi ка ла еў на кiў-

ком га ла вы су па ко i ла мя не: 

усё нар маль на, хай муж па-

бу дзе тро хi ва ўла дзе сва iх 

ду мак — i да лi кат на пе ра вя-

ла га вор ку на iн шае.

Да рэ чы, не ма гу не ска-

заць коль кi слоў пра са му 

На тал лю Мi ка ла еў ну. Яна — 

так са ма ар хi тэк тар. Та ле-

на вi ты ар хi тэк тар. У ста-

лi цы па бу да ва на не каль кi 

ад мет ных бу дын каў па яе 

пра ек тах. Апош нiм ча сам 

пра ца ва ла ў ка лек ты ве, якi 

ства раў но вую кан цэп цыю 

ге не раль на га пла на Мiн ска 

пад кi раў нiц твам Юрыя Пу-

рэц ка га. Ка лек тыў за цi ка-

вую i ары гi наль ную рас пра-

цоў ку пер шай чар гi бу даў-

нiц тва атры маў прэ мiю Са-

ве та Мi нiст раў СССР. У лi ку 

ўзна га ро джа ных бы ла i яна, 

На тал ля Мi ка ла еў на.

А яшчэ На тал ля Мi ка ла-

еў на i Ле а нiд Мен дэ ле вiч — 

за яд лыя ка лек цы я не ры. 

Ква тэ ра Ле вi ных на гад вае 

свое асаб лi вы му зей. Усе 

тры па коi i на ват кух ня ад 

пад ло гi да сто лi ў роз ных па-

лi цах, па лi чках, пад стаў ках, 

на якiх раз ме шча ны сот нi i 

сот нi — не хо чац ца ка заць 

экс па на таў — прад ме таў 

мас тац тва. Так, кож ны з iх — 

вы дат ны ўзор май стэр ства i 

вы со ка га мас тац тва. А ўсе 

ра зам яны, гэ тыя за сты лыя 

iм гнен нi свай го ча су, ства-

ра юць адзi ную хва лю ю чую 

по лi фа нiч ную му зы ку Веч-

нас цi.

— Я люб лю ўсё гэ та... — 

кры ху ня ёмя чы ся, пры зна-

ец ца Ле а нiд Мен дэ ле вiч, 

ка лi мы за ста ём ся ўдвух. — 

Люб лю сваю ква тэ ру. Свой 

ка бi нет. Гэ ту ўтуль насць, 

ся мей ны спа кой. Хо ць, на 

вя лi кi жаль, бы ваю до ма 

да во лi рэд ка. Асаб лi ва ра-

ней. Зда ра ла ся, су тка мi не 

вы хо дзiў з май стэр нi. Жон-

ка ад ной чы на паў жар там, 

на паў сур' ёз па скар дзi ла ся 

ў ма ёй пры сут нас цi свай-

му баць ку, што рэд ка мя не 

ба чыць до ма. Але мой муд-

ры цесць толь кi ўсмiх нуў ся 

i ска заў:

— Трэ ба бы ло вы хо дзiць 

за муж за бух гал та ра. Пас-

ля шас цi ён заў сё ды быў бы 

до ма...

— А ўво гу ле, — ка жа 

Леа  нiд Мен дэ ле вiч, — мне 

па шан ца ва ла з жон кай. 

Яна — мой на дзей ны тыл. 

Мно гiм, вель мi мно гiм у сва-

iх твор чых пос пе хах я аба вя-

за ны ме на вi та ёй — май му 

сяб ру, май му ад на дум цу, 

май му анё лу-ахоў нi ку.

Ка жа i пры кмет на бян тэ-

жыц ца:

— Пра бач це за па фас. 

Я не люб лю вы со кiх, гуч-

ных слоў. Але гэ та — чыс-

тая праў да.

Я ўжо чац вёр ты раз у ква-

тэ ры Ле вi ных, пра вёў з iмi 

доб ры дзя ся так га дзiн i ма гу 

па цвер дзiць спра вяд лi васць 

та кой ацэн кi. Тая ат мас фе-

ра, тая аў ра ўтуль нас цi, цеп-

лы нi, доб ра зыч лi вас цi, якая 

ахут вае гос ця лi та раль на 

з пер шых хвi лiн, зы хо дзiць 

най перш ад яе, На тал лi Мi-

ка ла еў ны — мi лай, аба яль-

най, гас цiн най гас па ды нi. 

Свае лi та ра тур ныя тво ры 

Ле а нiд Мен дэ ле вiч рас цэнь-

вае як ама тар ства, як свое-

асаб лi вае хо бi i пры зна ец ца, 

што ў гэ тай сфе ры ад чу вае 

ся бе не зу сiм упэў не на. Та му 

ка лi яго кнi гi хва ляць (а хва-

ляць вя до мыя пiсь мен нi кi!), 

ён ня ёмiц ца i лi чыць, што 

яго ныя здоль нас цi ў гэ тым 

пе ра боль шва юць.

Iн шая спра ва — ар хi тэк-

ту ра. Тут Ле а нiд Мен дэ ле вiч 

дак лад на ве дае ца ну i сва-

iм улас ным ра бо там, i ра бо-

там сва iх ка лег. Пра ва на 

стро гую, бес кам пра мiс ную 

ацэн ку да юць яму не толь кi 

вы со кiя ўзна га ро ды (зван-

нi за слу жа на га ар хi тэк та ра 

рэс пуб лi кi, лаў рэ а та Ле нiн-

скай прэ мii i Дзяр жаў ных 

прэ мiй Бе ла ру сi, ака дэ мi ка 

ар хi тэк ту ры), але i вы со кая 

план ка зроб ле на га.

I кож ны з гэ тых аб' ек таў 

пра пу шча ны Май страм праз 

сэр ца, амаль кож ны па кi нуў 

на iм свой ру бец. I гэ та не 

жур на лiсц кi штамп, не ба-

наль ная ме та фа ра. Гэ та — 

су ро вая рэ аль насць. Ле-

а нiд Мен дэ ле вiч пе ра жыў 

ча ты ры iн фарк ты, пе ра нёс 

дзве цяж кiя кар дыя ла гiч ныя 

апе ра цыi. А коль кi га доў та-

му зда ры ла ся яшчэ ад на 

бя да — iн сульт, ачу няць ад 

яко га кан чат ко ва яму так i 

не ўда ло ся.

Але пра гэ та Ле а нiд Мен-

дэ ле вiч га ва рыць не лю бiў. 

I на ват са мо му са бе не да-

зва ляў ду маць пра ней кiя 

там ба ляч кi. Кож ны дзень, 

як i ра ней, — увесь у кло па-

тах, у твор чых по шу ках, у вi-

ры гра мад скай дзей нас цi.

А тут яшчэ я са сва i мi 

бяс кон цы мi пы тан ня мi, уед-

лi вы мi рос пы та мi. Але нi ра-

зу, нi на iм гнен не я не ад чуў 

з бо ку Ле а нi да Мен дэ ле вi ча 

ней кай ад чу жа нас цi, абы-

яка вас цi, стом ле нас цi, не 

мiль га ну ла на тва ры i це ню 

яко га-не будзь раз драж нен-

ня, не цярп лi вас цi. На пра-

ця гу ўсiх на шых су стрэч i 

раз моў — па ста ян ная ўва-

га, ня змен ная доб ра зыч лi-

васць, вет лi васць, поў ная 

ад кры тасць i шчы расць.

ЖЫ ВАЯ ВА ДА 
ТВОР ЧАС ЦI

У 2011 го дзе Ле а нiд Ле вiн 

стаў лаў рэ а там Дзяр жаў най 

прэ мii Бе ла ру сi за ме ма-

ры ял «Дзе цям — ах вя рам 

Вя лi кай Ай чын най вай ны». 

Я па пра сiў рас ка заць, чыя 

бы ла iдэя гэ та га ме ма ры я-

ла? Як ён ства раў ся?

— Iдэя бы ла мая. Я сам 

яе пры ду маў i сам ува саб-

ляў у жыц цё. Гу чыць тро хi 

па фас на, пра бач це. Сло вам, 

бы ло так. Дзя цiн ства маё 

прый шло ся на вай ну, i яе 

бо лi, яе тры во гi не абы шлi i 

мя не. Я даў но ма рыў ней кiм 

чы нам уве ка ве чыць па мяць 

дзя цей, да якiх вай на да кра-

ну ла ся сва iм кры ва вым кры-

лом. Iдэю кi раў нiц тва кра i ны 

ўхва лi ла.

Ста лi шу каць мес ца для 

бу даў нiц тва. Ча мусь цi ра-

шы лi, што яно па вiн на быць 

пад Мiнск ам. Та му пер шую 

пля цоў ку вы бра лi не па да лёк 

ад каль ца вой, па да ро зе на 

Ха тынь. Ця пер там ка тэдж-

ны па сё лак.

Я вы яз джаў ту ды i раз, i 

дру гi, гля дзеў, гля дзеў, але 

вы бра нае мес ца ду ша ча-

мусь цi не пры ма ла. Па-пер-

шае, за над та блiз ка ад го ра-

да, з двух ба коў ажыў ле ная, 

шум ная тра са, а ме ма ры ял 

па тра ба ваў за ся ро джа най, 

удум лi вай цi шы нi. Па-дру-

гое, i гэ та са мае га лоў нае, 

нi тут, нi дзе па блi зу ў га-

ды вай ны не бы ло нi я ка га 

канц ла ге ра. У мя не ж бы ла 

за ду ма ства рыць ме на вi та 

ме ма ры ял.

Я та ды пай шоў у му зей 

Вя лi кай Ай чын най вай ны, 

i яго су пра цоў нi кi да лi мне 

спiс усiх дзi ця чых канц ла-

ге раў, якiя ар га нi за ва лi фа-

шыс ты на тэ ры то рыi Бе ла-

ру сi. I я пра ехаў, агле дзеў 

усе адзi нац цаць. I спы нiў ся 

на Чыр во ным Бе ра зе, што 

пад Жло бi нам. Мес ца гэ тае 

кра ну ла мя не сва ёй хва лю-

ю чай цi шы нёй, сва iм туж лi-

вым ха раст вом.

Але што зна чыць — 

я спы нiў ся? Па трэб на ж 

яшчэ ра шэн не мяс цо вых 

улад. Пар тый ных ор га наў 

ужо не бы ло. Пай шоў я да 

стар шы нi Жло бiн ска га рай-

вы кан ка ма. Проз вi шча яго, 

пра бач це, ужо за бы ла ся, 

але доб ра па мя таю, што мне 

вель мi лёг ка ўда ло ся ўга ва-

рыць гэ та га iн тэ лi гент на га 

ча ла ве ка не толь кi бу да ваць 

ме ма ры ял, але i раз мяс цiць 

яго не ка ля са май да ро гi, а ў 

вя лi кiм яб лы не вым са дзе.

Агуль ны мi на ма ган ня мi 

ме ма ры ял да вя лi да ла ду. 

Экс перт ная ка мi сiя Мi нiс тэр-

ства куль ту ры аца нi ла яго 

над звы чай вы со ка. А мы са 

скульп та рам Аляк санд рам 

Фiн скiм, якi вы ка наў фi гу ру 

дзяў чын кi, атры ма лi Дзяр-

жаў ную прэ мiю Бе ла ру сi.

...Ле а нi дам Ле вi ным бы ло 

ство ра на яшчэ не каль кi ра-

бот, пры све ча ных па дзе ям 

мi ну лай вай ны. Так, у Ма-

ла дзеч не ёсць ме ма ры ял 

«Шта лаг-342», пры све ча-

ны па мя цi са вец кiх ва ен-

на па лон ных, за ка та ва ных 

фа шыс та мi. У Док шыц кiм 

ра ё не, на мес цы спа ле най 

кар нi ка мi вёс кi Шу неў ка, 

у су аў тар стве са скульп та-

рам Ана то лем Анi кей чы кам 

зроб ле ны пом нiк «Пра кляц-

це фа шыз му».

У шэ ра гу гэ тых ра бот ад-

на з са мых знач ных, на мой 

по гляд, — «Пра рыў». Пер-

шы пом нiк ге ра iз му бе ла-

рус кiх пар ты за наў. Ство ра-

ны ён пад Уша ча мi, што на 

Вi цеб шчы не. Ме на вi та там, 

ся род ба лот i ля соў, у га ды 

мi ну лай вай ны дзей нi ча ла 

шас нац цаць пар ты зан скiх 

бры гад. Вяс ной 1944 го да 

яны ака за лi ся ў ня мец кай 

бла ка дзе. Су праць на род-

ных мсцi ўцаў фа шыс ты кi-

да юць гру поў ку ў шэсць дзя-

сят ты сяч ча ла век. Iх на ступ 

пад трым лi ва юць гар ма ты, 

тан кi, са ма лё ты. Пар ты за-

ны iдуць на пра рыў. Не су чы 

цяж кiя стра ты, пра яў ля ю чы 

ма са вы ге ра iзм, вы хо дзяць 

з акру жэн ня. Вось гэ ты дра-

ма тыч ны мо мант пра ры ву, 

ве лiч ны акт муж нас цi i ге-

ра iз му Ле вiн з Анi кей чы кам 

i ад люст ра ва лi срод ка мi ма-

ну мен таль на га мас тац тва.

ЖА ЛО БА 
I СМУ ТАК, 
МУЖ НАСЦЬ 
I ВЕ РА

Ство ра нае Ле а нi дам Ле-

вi ным не мо жа не ўраж ваць. 

Дзя сят кi, ка лi не сот нi вы-

дат ных ар хi тэк тур ных пра-

ек таў... Усе яны, без умоў на, 

бы лi да ра гiя i блiз кiя Твор-

цу — як лю бi мыя дзе цi. Ад-

нак пад час ад ной з су стрэч я 

асме лiў ся вы ка заць мер ка-

ван не, што ся род гэ тых ра-

бот ёсць ад на, якая ў яго ду-

шы i ў яго най па мя цi ста iць 

асоб на. Гэ та — ме ма рыяль-

ны комп лекс «Ха тынь».

— Так, гэ та праў да, — 

па га дзiў ся Ле а нiд Мен дэ ле-

вiч. — Але не толь кi та му, 

што мы, ма ла дыя та ды ар хi-

тэк та ры — Юрый Гра даў, Ва-

лян цiн За нко вiч i я, — атры-

ма лi за наш пра ект са мую 

вы со кую, са мую прэ стыж-

ную ў кра i не ўзна га ро ду — 

Ле нiн скую прэ мiю. Най перш 

«Ха тынь» пом нiц ца вы со кiм 

ду шэў ным га рэн нем, апан-

та ным по шу кам но вых iдэй 

i ра шэн няў, над звы чай най 

ра дас цю твор чых зна хо дак. 

Гэ та бы ла ўнi каль ная, маш-

таб ная, са праў ды ўсе на род-

ная бу доў ля, на якую пра ца-

ва ла двац цаць пяць за во даў 

рэс пуб лi кi. Нi ко лi паз ней я 

не ад чу ваў та кой знач нас-

цi i та кой ад каз нас цi сва ёй 

пра цы.

— Ад крыц цё ме ма ры я ла 

бы ло шмат люд ным, ура чыс-

тым?

— Не тое сло ва. Ве да е-

це, язык не па ва роч ва ец ца 

на зваць гэ та ме ра пры ем-

ствам. Гэ та бы ла па дзея, 

з'я ва ў жыц цi рэс пуб лi кi.

Пра «Ха тынь» за га ва ры-

лi. За га ва ры лi як пра з'я ву ў 

мас тац тве. З'я вi лi ся шмат лi-

кiя пуб лi ка цыi. Бы лi ўзнёс-

лыя вод гу кi пра фе сi я на лаў. 

У ме ма ры ял па цяг ну лi ся 

экс кур сii. З усiх кут коў Бе ла-

ру сi. З усiх рэс пуб лiк Са вец-

ка га Са ю за. З-за мя жы.

«Ха тынь» за жы ла сва-

iм, са ма стой ным жыц цём. 

Як сiм вал жа ло бы i смут ку, 

як пом нiк муж нас цi i ве ры 

на род най.

*  * *
...I вось ужо шэсць га доў, 

як Ле а нiд Ле вiн пай шоў у 

леп шы свет. Дня мi я на ве-

даў На тал лю Мi ка ла еў ну. 

Цяж кая стра та, ка неш не ж, 

не пры ба вi ла ёй зда роўя. 

Ад нак яна па-ра ней ша му 

пры вет лi вая, кла пат лi вая 

гас па ды ня.

— У на шай ква тэ ры, — 

ка жа На тал ля Мi ка ла еў-

на, — усё як бы ло пры му жу. 

Мой ця пе раш нi кло пат — за-

хоў ваць па мяць пра Ле а нi-

да Мен дэ ле вi ча. Ён пай шоў, 

каб за стац ца.

Зi но вiй ПРЫ ГО ДЗIЧ.

ТОЕ, ШТО ПОМ НIЦ ЦА12

Пай шоў, каб за стац ца

Ле а нiд Ле вiн на ад крыц цi ме ма ры я ла ў Чыр во ным Бе ра зе, 2007 год.
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