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Ка лі ма ла дзе чан цы за хо чуць па ста віць 
пом нік свай му вы дат на му зем ля ку 
Ге на дзю Ка ха ноў ска му (а я ду маю, 
што гэ та ра на ці поз на ад бу дзец ца), 
скульп ту ру вя до ма га гіс то ры ка, на 
маю дум ку, трэ ба ра біць у вы гля дзе 
вы со ка га, кры ху ху дар ля ва га муж чы ны 
ў ка пе лю шы, пла шчы пад по яс і 
аба вяз ко ва — з парт фе лем у ру ках. 
Пры чым муж чы на па ві нен ві да воч на 
ку дысь ці спя шац ца...

Ме на ві та та кім за пом ніў ся мне Ге надзь 
Аляк санд ра віч. А ба чы ла я яго ў сва ім дзя цін-
стве і юнац тве час та — ба дай, кож ны дзень. 
Мы жы лі не да лё ка ад но ад ад на го — на шы 
да мы і сён ня ста яць у Ма ла дзеч не на су-
сед ніх ву лі цах амаль па ра лель на, а ву лі цы 
звяз вае ка рот кі пра ву лак.

Што дня гэ тым пра вул кам Ге надзь Ка ха-
ноў скі ішоў на пра цу ў края знаў чы му зей, а 
ўве чар вяр таў ся да до му. Уран ку ён ха дзіў 
шпар ка, як хо дзяць лю дзі мэ та на кі ра ва ныя, 
за кла по ча ныя важ най спра вай, якім трэ ба за 
дзень шмат ча го зра біць, шмат ку ды па спець, 
але пры гэ тым заў сё ды вет лі ва зда роў каў ся з 
ўсі мі, у тым лі ку і са мной, та ды яшчэ школь ні-
цай. Вя до ма, у той час я са ма пер шай кры ча ла 
яму: «Доб ры дзень!» Уве чар жа, пас ля пра цы, 
ён пры су стрэ чы ўжо мог і пры пы ніц ца, рас пы-
таць, як спра вы, як ву чо ба... Ка лі ж на два ры 
бы лі мае баць кі, ён аба вяз ко ва па ды хо дзіў 
да іх, каб пе ра кі нуц ца не каль кі мі сло ва мі пра 
на двор'е, пра ўра джай, пра га рад скія на ві ны, і 
яшчэ, каб рас ка заць нам на ві ны пра Мі шу. Мі-
ша — гэ та Мі хась Тка чоў, ар хе о лаг, гіс то рык, 
а ў да лей шым — вя до мы гра мад скі дзе яч, 
род ны пля мен нік ма ёй ма ці і даў ніш ні ся бар 
Ге на дзя Ка ха ноў ска га. Ме на ві та гэ тая ака ліч-
насць — на ша рад ство з Тка чо вым, ба дай, і 
зблі зі ла нас з Ка ха ноў скім.

Шчы ра ка жу чы, Мі хась пры яз джаў у Ма-
ла дзеч на не столь кі да нас, коль кі да Ге на дзя 
Аляк санд ра ві ча. Па ся дзеў шы га дзі ны дзве-
тры за на кры тым ста лом у на шай ха це, ён 
звы чай на ішоў да сяб ра і мог ужо не вяр нуц ца, 
а поз на ўве ча ры ад ра зу ад Ка ха ноў скіх пай-
сці на вак зал, на элект рыч ку. Мая ма ці на ват 
крыў дзі ла ся за гэ та на пля мен ні ка, раў на ва ла 
яго да Ге на дзя Ка ха ноў ска га.

А мне та кое бы ло зра зу ме лым.  Я звы чай на 
пры сут ні ча ла пры рас по ве дах ад на го пра дру-
го га, та му доб ра ве да ла пра роз ныя ню ан сы 
і праб ле мы ў іх пра фе сій най дзей нас ці: пра 
ня зго ду ў на ву ко вых по гля дах Тка чо ва з Абэ цэ-
дар скім (з дзя цін ства ве да ла гэ та проз ві шча!), 
пра не ад на знач нае стаў лен не мяс цо вых улад 
да дзей нас ці Ка ха ноў ска га, пра цяж кас ці пад-
рых тоў кі, а по тым і аба ро ны на ву ко вых прац, 
на той час — док тар скай Тка чо ва і кан ды дац-
кай Ка ха ноў ска га, і пра тое, як яны да па ма га-
лі адзін ад на му... Тка чоў быў вель мі ад кры ты 
ча ла век. Ён усё шчы ра рас па вя даў ма ёй ма ці 
пад час сва іх пры ез даў да нас, а я заў сё ды з 
за ці каў ле нас цю слу ха ла (дзіў нае са вец кае вы-
ха ван не: у сям'і чуць ад но, у шко ле га ва рыць, 
што па тра бу юць, і ні ко лі не ска заць на лю дзях 
ліш ня га). Ка ха ноў скі быў больш стры ма ным, 
я ска за ла б, на ват за кры тым ча ла ве кам: як 
ця пер ра зу мею, рэа ліі са вец ка га ася род дзя 
пры му ша лі яго да гэ та га...

Пры знац ца, ужо сён ня, з вы шы ні пра жы-
тых га доў, ма гу ска заць, што ў жыц ці я рэд ка 
су стра ка ла та кое доў гае, моц нае, шчы рае 
муж чын скае сяб роў ства, за сна ва нае не толь-
кі на пра фе сій ным ад на дум стве, але і на доб-
рай, бес ка рыс лі вай уза ем най пад трым цы ...

З Ге на дзем Аляк санд ра ві чам Ка ха ноў скім 
я лепш па зна ё мі ла ся і больш зблі зі ла ся пас-
ля шко лы, ка лі, не па сту піў шы на філ фак, 
пай шла пра ца ваць на за вод «Спа да рож нік» 
і амаль ад ра зу па ча ла на вед ваць лі та ра тур-
нае аб' яд нан не «Ку па лін ка» пры ма ла дзе чан-
скай ра ён най га зе це, якая та ды на зы ва ла ся 
«Свят ло ка му ніз му» (сён ня — «Ма ла дзе чан-
ская га зе та»). Ге надзь Аляк санд ра віч быў ад-

ным з кі раў ні коў гэ та га аб' яд нан ня, і, ба дай, 
ці не ён і па клі каў мя не ту ды, бо па-су сед ску 
быў у кур се ма іх спраў і за хап лен няў.

І ме на ві та Ге надзь Аляк санд ра віч ска заў 
мне: «Ка лі ты хо чаш быць пісь мен ні цай (у чым 
я шчы ра пры зна ла ся яму га доў у ва сям нац-
цаць. — Аўт.), то пі саць трэ ба толь кі на род най 
мо ве!» За што я вель мі ўдзяч ная яму. Бо гэ та 
вель мі важ на для твор ча га ча ла ве ка, каб на 
са мым па чат ку шля ху знай шоў ся хтось ці вель-
мі аў та ры тэт ны для па чат коў ца і даў па ра ду, 
якая по тым паў плы вае на ўсё жыц цё...

Га во ра чы пра Ге на дзя Ка ха ноў ска га, нель га 
не рас ка заць кры ху пад ра бяз ней і пра лі та ра-
тур нае аб' яд нан не «Ку па лін ка». Ду маю, гэ та 
зу сім не вы пад ко ва, што з яго вый шлі та кія вя-
до мыя сён ня паэ ты і пісь мен ні кі, як Ала Кле мя-
нок, Кас тусь Цы буль скі, Тац ця на Са пач (ужо, 
на жаль, ня бож чы ца), Люд ка Сіль но ва, Ста ся 
Нар ке віч (На стас ся Ла зеб ная), Мі хась Каз лоў-
скі, кры ху ма ла дзей шы за нас, які стаў шчы рым 
пры хіль ні кам края знаў чай дзей нас ці Ге на дзя 
Ка ха ноў ска га, фак тыч на яго пас ля доў ні кам...

Па ся джэн ні звы чай на пра во дзіў Ула дзі мір 
Пят ро віч Да вы даў, ма ла дзе чан скі па эт. Ён 
быў ужо на пен сіі і з ах во тай, доб ра сум лен на 
зай маў ся аб' яд нан нем: збі раў нас, ар га ні зоў-
ваў вы ступ лен ні, рых та ваў на шы тво ры да 
пуб лі ка ван ня ў га зе це... Ге надзь Аляк санд ра-
віч жа быў за ня ты на пра цы: спа чат ку ў Ма-
ла дзе чан скім края знаў чым ад дзе ле, а паз ней 
— ужо ў Мін ску, у Ака дэ міі на вук БССР. Та му 
ня рэд ка ён пры хо дзіў кры ху паз ней, зда роў-
каў ся, са дзіў ся на крэс ла збо ку і моўч кі, уваж-
лі ва слу хаў на шы за ня ткі. А гэ та бы лі са праўд-
ныя ўро кі твор час ці: мы па чар зе чы та лі адзін 
ці два свае но выя тво ры, і Ула дзі мір Пят ро віч 
раз бі раў іх па рад ку — гля дзеў рыф му, рытм... 
Тут жа штось ці пад праў ляў або ра іў па ду маць, 
па шу каць ін шы ра док... І ўсе пры сут ныя не-
абы яка ва, але доб ра зыч лі ва (не ўза ба ве і іх 
вер шы пач нуць раз бі раць!) удзель ні ча лі ў 
гэ тым пра цэ се. Ге надзь Аляк санд ра віч звы-
чай на маў чаў, ад да ючы пе ра ва гу паэ ту Да вы-
да ву, а по тым за бі раў на шы па пер кі і доў га, 
уваж лі ва ўчыт ваў ся ў тэкс ты: яго за ўва гі бы лі 
больш па змес це, па сэн се тво ра...

Да рэ чы, ха чу за зна чыць: за ўсе га ды, што 
я на вед ва ла лі таб' яд нан не, не па мя таю па між 
яго чле на мі ані я кіх інт рыг, крыў даў, сва рак, 
ані я кай зайз драс ці да больш та ле на ві тых і 
па спя хо вых паэ таў, да та го, што хтось ці на-
дру ка ваў ся ў ста ліч ным вы дан ні... На ад ва рот, 
мы толь кі ра да ва лі ся ад но за ад на го. Та кая 
бы ла твор чая, ства раль ная, спры яль ная ат-
мас фе ра. Без умоў на, тон гэ та му за да ва лі на-
шы кі раў ні кі — Ге надзь Ка ха ноў скі і Ула дзі мір 
Да вы даў, абод ва ін тэ ле гент ныя, да лі кат ныя, 
вы со ка аду ка ва ныя муж чы ны. Пры чым што 
не ма ла важ на бы ло: адзін быў «чыс та рус кі» 
твор ца, дру гі — «чыс та бе ла рус»... Та му пры 
ад бо ры ў друк ні ко лі не ад да ва ла ся пе ра ва га 
тво рам на той ці ін шай мо ве — ад бі ра лі ся 
най больш уда лыя: па вы ні ках па ся джэн ня ў 
ра ён цы заў сё ды вы хо дзі ла ста рон ка з вер ша-
мі, ка рот кі мі апа вя дан ня мі, каз ка мі. І як гэ та 
бы ло вель мі важ на для твор цаў-па чат коў-
цаў!.. Ха це ла ся пі саць яшчэ і яшчэ... Я і сён ня 
за хоў ваю, як да ра гую рэ лік вію, усе тыя ўжо 
па жоў клыя га зет ныя ста рон кі з вы пус ка мі ма-
ла дзе чан ска га лі таб' яд нан ня «Ку па лін ка»...

Яшчэ ад ной яск ра вай ста рон кай у ма ёй 
па мя ці за хоў ва юц ца ўспа мі ны пра на шы су-
мес ныя па езд кі на элект рыч цы з Ма ла дзеч на 
ў Мінск і на зад.

Ад ной чы мы ехалі ў ва го не з Ка ха ноў скім. 
Ён вяртаўся пас ля су стрэ чы з Ула дзі мі рам 
Ка рат ке ві чам, быў у яго до ма... Ге надзь Аляк-
санд ра віч быў вель мі ўзру ша ны. Ён з за хап-
лен нем пе ра каз ваў раз мо ву з пісь мен ні кам, 
ска заў, што ўве ча ры до ма за пі ша яе ў свой 
дзён нік. Да даў, што ўсе ці ка выя су стрэ чы за-
на тоў вае, каб не згу бі ла ся ні вод нае сло ва... 
Вось гэ та са праўд ны гіс то рык!...

Ён вёз дзве кніж кі Ка рат ке ві ча, пад пі са-
ныя пісь мен ні кам: ад ну — са мо му Ге на дзю 
Аляк санд ра ві чу, а дру гую — ней кай жан чы не 
з Ма ла дзеч на, па яе прось бе... «Ка лі хо чаш, 
па пра шу, каб і та бе Ка рат ке віч кніж ку пад пі-
саў! Хут ка зноў бу ду ў яго», — рап там шчы ра 
пра па на ваў мне Ка ха ноў скі. «Ой, не, не трэ-
ба... ня ём ка...» — раз гу бі ла ся я. Як ця пер аб 
гэ тым шка дую!..

Апош ні раз я ба чы ла Ка ха ноў ска га на па ха-
ван ні свай го баць кі. Ён па мёр у сту дзе ні 1993 
го да, праз два ме ся цы пас ля смер ці Мі ха ся Тка-
чо ва. Раз ві тац ца з баць кам прый шлі амаль усе 
су се дзі з на ша га вя лі ка га за вул ка і на ват з на-
ва коль ных ву ліц. Шчы ра ка жу чы, на ват у го ры 
бы ло пры ем на, што баць ку так па ва жа лі лю дзі. 
Не бы ло толь кі ад на го ча ла ве ка — Ге на дзя 
Ка ха ноў ска га. Я за ўва жы ла гэ та. Я не ба чы-
ла ся з ім даў но — ужо шмат га доў жы ла па-за 
ме жа мі Бе ла ру сі. І, пры знац ца, мне ха це ла ся 
па ба чыц ца з Ге на дзем Аляк санд ра ві чам і на ват 
кры ху па га ва рыць. А яго не бы ло... І толь кі ка лі 
тру ну ўжо вы но сі лі з ха ты, я на рэш це ўба чы-
ла Ка ха ноў ска га. Ён ста яў па-за на тоў пам на 
ўзвыш эн ні, на не вя лі кай пры тап та най гур бе 
пяс ку, па кры тай сне гам, і ўваж лі ва, на ват не як 
піль на, на пру жа на гля дзеў па-над га ло ва мі на 
ня бож чы ка ў ад кры тай тру не, якую па ста ві лі 
на ма шы ну. У ру ках Ка ха ноў скі тры маў чор-
ны ску ра ны парт фель — на пэў на, спе цы яль на 
пры ехаў з Мін ска, каб раз ві тац ца... Та кім я яго 
і за пом ні ла. Ні хто та ды яшчэ не ве даў, што 
ў Ка ха ноў ска га тая са мая хва ро ба, ад якой 
сы шоў мой баць ка і якая сён ня так бяз лі тас на 
ко сіць лю дзей. Ге надзь Аляк санд ра віч па мёр 
роў на праз год...

...Я вель мі ра да, што мне яшчэ ў дзя цін-
стве па шчас ці ла на су стрэ чу з та кі мі ці ка-
вы мі, ра зум ны мі, пры стой ны мі, вы со ка аду-
ка ва ны мі, ін тэ лі гент ны мі людзь мі, які мі бы лі 
Ге надзь Ка ха ноў скі і Мі хась Тка чоў. Ад іх 
сы хо дзіў та кі па зі тыў!.. Яны заў сё ды ці ка ва і 
са шчы рай лю боўю га ва ры лі пра бе ла рус кую 
гіс то рыю, на ву ку, лі та ра ту ру, мо ву, што не 
маг лі не за па ліць у ма ёй юна чай ду шы жы вы 
ін та рэс да ўся го гэ та га...

Та ма ра МІЖЫГУРСКАЯ-БУН ТА,
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Але ся».

Ві дэ лец — зда ва ла ся б, вель мі прос ты ста-
ло вы пры бор, тэх на ла гіч на на ват пра сцей шы за 
лыж ку. Але па куль ён за няў сваё мес ца на ста ле, 
прай шло вель мі шмат ча су — і гэ та з-за за ба бо-
наў і стэ рэа ты паў ма са вай свя до мас ці.

Ві дэ лец вы ка рыс тоў ва лі яшчэ ста ра жыт ныя грэ кі 
і рым ля не, пра што свед чыць мност ва ар хеа ла гіч ных 
зна хо дак. Ён на ват згад ва ец ца ў Біб ліі (кні га Са му-
э ля, 2:13). Але на па чат ку ён не быў ін ды ві ду аль най 
пры ла дай для ежы, а вы ка рыс тоў ваў ся на кух ні для 
рас клад ван ня па пя рэд не на рэ за ных ка вал каў мя са 
па та лер ках. Най больш рас паў сю джа ным ві дэ лец 
быў на Бліз кім Ус хо дзе, у тым лі ку у Ві зан тыі, і ме-
на ві та там ім па ча лі ка рыс тац ца па асоб ку. Доў гі 
час ві дэль цы ме лі два доў гія і пра мыя зуб-
цы — даў жэй шыя за трон кі (час цей за 
ўсё, кас ця ныя). За ход няя Еў ро па 
(не ка жу чы пра Ус ход нюю і 
Паў ноч ную), дзе з на ды хо-
дам ся рэд ніх вя коў ад быў-
ся пэў ны рэ грэс у тэх на ло-
гі ях і по бы це, та кой рас ко-
шы ўсё ж не ве да ла.

Ві зан тый ская прын цэ са Ма рыя Ар гі ра, якая ў са-
мым па чат ку ХІ ста год дзя вый шла за муж за до жа 
Ве не цыі, пры вез ла з са бой ві дэль цы. «Паль ца мі да 
ежы не да ты ка ла ся, а пры му ша ла еў ну хаў на ра заць яе 
на ма лень кія ка ва лач кі. Яна пад чап ля ла іх ад мыс ло-
вай за ла той пры ла дай з дву ма зуб ца мі і кла ла ў рот», 
— апіс ваў ус ход няе дзі ва свя ты Пётр Да мі я ні. Ад нак 
спа чат ку ві дэль цы бы лі ўспры ня ты вель мі не га тыў на, 
асаб лі ва ка та ліц кай царк вой. Маг чы ма, та му, што на-
гад ва лі ві лы — ста лы іка на гра фіч ны ат ры бут ша та на. 
На ват заў час ную смерць прын цэ сы тлу ма чы лі ка рай 
Бо жай за гра хоў ны ві дэ лец. Тым не менш ме на ві та 
Іта лія, чые кан так ты з Ві зан ты яй бы лі най больш тры-
ва лы мі, па сту по ва ста ла пер шай за ход не еў ра пей скай 
кра і най, у якой ві дэ лец стаў звык лым прад ме там по бы-
ту. Але амаль паў ты ся ча год дзя за ме жа мі Апе нін ска га 
паў вост ра ва ім прак тыч на не ка рыс та лі ся.

З Іта ліі ві дэ лец тра піў і ў Рэч Па спа лі тую. Лі чыц ца, 
што пры вез ла яго да нас Бо на Сфор ца, жон ка ка ра-
ля Жы гі мон та Ста ро га, ра зам са сва ім італь ян скім 
па са гам (1518 год). А ўжо ад ка ра леў ска га два ра мо-
ду па сту по ва пе ра ня ла арыс та кра тыя. Лі чыц ца, што 

ме на ві та Поль шча і Літ ва зра бі лі ся дру гім пас ля Іта ліі 
цэнт рам ві дэль ца вай мо ды. На ват у Фран цыю ві дэ лец 
быц цам бы тра піў з на шых кра ёў: кур' ёз ны ка роль 
поль скі Ген рых Ва луа, які пра ся дзеў на тро не ўся го 
не каль кі ме ся цаў, а по тым уцёк да до му ў Па рыж (1574 
год), ні чо га не ўпа да баў у сва іх ча со вых «вар вар скіх» 
пад да ных, апроч ві дэль ца. Ка лі ён стаў ка ра лём до ма, 
ука ра ніў ві дэ лец і там.

У Анг лію ві дэ лец тра піў з 
Іта ліі толь кі на па чат ку XVІІ 
ста год дзя, і для яго за ма-
ца ван ня ў по бы це спат рэ бі-
ла ся не ад но дзе ся ці год дзе. 

Пры клад на ад на ча со ва ві дэ-
лец стаў пры выч най пры ла дай і ў 

скан ды наў скіх кра і нах. У гэ ты са мы час 
упер шы ню ўба чы лі яго і ў Ра сіі. Пры вез ла 

яго ту ды Ма ры на Мні шак, жон ка са ма зван ца 
Іл жэ дзміт рыя І. На вя сел лі Ма ры ны і са ма зван ца 

ві дэ лец над звы чай на ша кі ра ваў рус кае ба яр ства і 
ду ха вен ства, як і ін шыя за ход нія «вы чва рэн ствы». А 
вось па ля кі да гэ туль га на рац ца тым, што ады гра лі 
та кую знач ную ро лю ў рас паў сюдж ван ні ві дэль ца па 
ўсёй Еў ро пе — ад Фран цыі да Ра сіі.

З «сар мац кіх» ча соў за ха ва ла ся пры каз ка: 
«Лыж ка за ха ля вай, а ві дэ лец — на ста ле». Спра ва 
ў тым, што лыж ку дроб ная шлях та на сі ла з са бой за 
ха ля вай бо таў, а ві дэль цаў не ме ла ўво гу ле, і толь кі 
на рас кош ных ста лах маг на таў, за якія яе клі ка лі 
пад час сей мі каў, маг ла іх уба чыць. І тое не заўж ды: 
аба вяз ко вае за бес пя чэн не кож на га гос ця на жом і ві-
дэль цам пры ка ра леў скім два ры звяз ва юць толь кі з 
ка ра лём Аў гус там ІІ (ся рэ дзі на XVІІІ ста год дзя).

У XVІІІ ста год дзі ў Фран цыі і Гер ма ніі ў ві дэль-
цаў з'я ві лі ся 3 або на ват 4 зуб цы (як пры ня та і 
сён ня), і іх ста лі вы гі наць ду гой, каб ві дэль цам 
бы ло пра сцей за чэрп ваць сып кую ежу. Та кая 
фор ма до сыць хут ка рас паў сю дзі ла ся і ў пры ві-
ле я ва ных кла саў Рэ чы Па спа лі тай. Для па раў на н-
ня, у Анг ліі да па чат ку ХІХ ста год дзя за хоў ва лі ся 
тра ды цый ныя ві дэль цы з дву ма доў гі мі зуб ца мі. Ну, а 
для ся лян скай боль шас ці Бе ла ру сі ві дэ лец за ста ваў-
ся не вя до мым ледзь не да ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя, 
ка лі ён шы ро ка рас паў сю дзіў ся дзя ку ю чы вой ску і 
гра мад ска му хар ча ван ню.

Аса біс таеАса біс тае  ��

ЁН ЗАЎСЁДЫ 
КУДЫСЬЦІ СПЯШАЎСЯ... 

ЛЫЖ КА ЗА ХА ЛЯ ВАЙ, 
А ВІ ДЭ ЛЕЦ — НА СТА ЛЕ

Ар га ні за та ра мі вы сту пі лі арт-цэнтр Воль гі і Анд рэя Сма ля коў, Мі ніс тэр ства куль ту ры 
і Мін гар вы кан кам. Іх прад стаў ні кі мяр ку юць, што дзя ку ю чы та ко му пра ек ту Мінск ста не 
са праўд ным мас тац кім цэнт рам еў ра пей ска га маш та бу, што гэ та ство рыць яшчэ адзін 
яр кі воб раз на шай ста лі цы.

Усе фо та рэ пра дук цыі ўзя ты з аль бо ма «Спад чы на Бе ла ру сі», над ства рэн нем яко га 
пра ца ва лі жур на ліс ты Алег Лу ка шэ віч і Аляк сандр Аляк се еў. У экс па зі цыі прад стаў ле на 
ста ра даў няя ар хі тэк ту ра кра і ны: Ка мя нец кая ве жа, Ка лож ская царк ва, па лац Ру мян-
ца вых-Па ске ві чаў, Спа са-Еў фра сін неў скі ма нас тыр і ін шае — уся го больш за 50 вы яў 
ад мет ных збу да ван няў.

Сваю пра цу над збі ран нем фо та здым каў на шай спад чы ны Лу ка шэ віч і Аляк се еў 
рас па ча лі ў 2003-м го дзе. З та го ча су, акра мя зга да на га ўжо аль бо ма па ар хі тэк ту ры, 
вы да дзе на так са ма «Спад чы на Бе ла ру сі. Скар бы», пры све ча ная шэ дэў рам дэ ка ра-
тыў на-пры клад но га мас тац тва. Сён ня агуль ны ты раж ужо рэа лі за ва ных кніг склаў 42 
ты ся чы 500 асоб ні каў, што з'яў ля ец ца рэ кор дам для на цы я наль на га кні га вы дан ня.

Ад ну з пер шых сва іх вы стаў фо та мас та кі ва зі лі ка лісь ці ў Рым і вяр ну лі ся ад туль... 
з пус ты мі ру ка мі, бо італь ян цы вы ку пі лі ўсе па лот ны. На тхніў шы ся вы ява мі прад ме таў 
дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва, анг лі ча не за ха це лі ар га ні за ваць вы ста ву на шых 
ар тэ фак таў у Бры тан скім му зеі. Та кія аль бо мы ёсць у біб лі я тэ ках Па пы Рым ска га, Па-
тры яр ха Іе ру са лім ска га, бры тан скай ка ра ле вы, у аса біс тых збо рах Мі кі ты Мі хал ко ва і 
Ан джэя Вай ды, на Га ва ях і ў Япо ніі.

Чым жа так пры ваб лі вае кра і на, уба ча ная праз аб' ек ты вы Але га Лу ка шэ ві ча і Аляк-
санд ра Аляк се е ва?.. Той спад чы най, пра якую час та не ве да юць са мі бе ла ру сы. Цэрк-
вы XІІ ста год дзя, га тыч ныя кас цё лы, ба роч ныя па ла цы і на ват га ра ды, па бу да ва ныя 
італь ян ца мі, — усё гэ та ўпер шы ню са бра на пад ад ной вок лад кай. Бе ла русь па ка за на 
не як ус кра і на пэў най цы ві лі за цыі, але як са праўд ны куль тур ны ася ро дак Еў ро пы, дзе 
Ус ход і За хад су стрэў шы ся, утва ра юць ар га ніч нае спа лу чэн не.

Мас тац кі ўзро вень аль бо маў «Спад чы на Бе ла ру сі» ад зна ча ны шэ ра гам уз на га род. 
Аў та рам пра ек та ў 2005 го дзе ўру ча на прэ мія Прэ зі дэн та «За ду хоў нае ад ра джэн не».

Уба чыць ад мет ную экс па зі цыю ля пар ку Ча люс кін цаў мож на бу дзе не толь кі пад час чэм-
пі я на ту све ту па ха кеі — вы ста ва пад ад кры тым не бам бу дзе пра ца ваць да ліс та па да.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ра ім на ве дацьРа ім на ве даць  ��

АР ХІ ТЭК ТУ РА НА АГА РО ДЖЫ
На пя рэ дад ні 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
ў бе ла рус кай ста лі цы 
ад кры ла ся 
вы ста ва фо та здым каў 
бе ла рус кай спад чы ны. 
Ёй мож на лю ба вац ца пра ма 
пад ад кры тым не бам —
па лот ны з па вя лі ча ны мі 
фо та ра бо та мі раз мяс ці лі 
на ага ро джы 
пар ку Ча люс кін цаў.

На свае во чыНа свае во чы  ��

«СКАР БЫ ЗЯМ ЛІ 
БЕ ЛА РУС КАЙ» — 

ГАС ЦЯМ 
ЧЭМ ПІ Я НА ТУ

З 25 кра са ві ка 
па 6 чэр ве ня 
ў На цы я наль ным гіс та рыч ным 
му зеі праходзіць вы ста ва 
мас тац кіх га ла грам 
«ГА ЛА ГРА ФІЯ-2014». 
На ёй прад стаў ле ны леп шыя 
пра цы мас тац кай га ла гра фіі, 
ство ра ныя ў Бе ла ру сі. 

Вы ста ва пры мер ка ва на да 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі і мае 
на мэ це па зна ё міць за меж ных 
гас цей і мін чан з да сяг нен ня мі 
кра і ны ў га лі не га ла гра фіі. Па 
сло вах ар га ні за та раў, лейт-
ма ты вам экс па зі цыі абраныя 
вы явы пра ва слаў ных свя тынь. 
Ся род іх — га ла гра мы «Крыж 
Еф ра сін ні По лац кай», «Да ры 
ве шчу ноў», «Жы ро віц кая іко на 
Бо жай Ма ці».

«Мы ства ры лі га ла гра мы, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца не толь кі як 
ма люн кі, але ма юць і пэў ную 
энер ге ты ку. Усе вы явы свя тынь 
асвячо ныя царк вой», — па ве да-
міў Ле а нід ТА НІН, ака дэ мік Між-
на род най ін жэ нер най ака дэ міі, 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь.

Акра мя цар коў ных свя тынь, 
мож на па ба чыць се рыю га ла-
грам «Скар бы зям лі бе ла рус-
кай», ство ра ную ра зам з На цы я -
наль ным гіс та рыч ным му зе ем. 
Як рас па вя ла пер шы на мес нік 
ды рэк та ра му зея Ні на КА ЛЫ-
МА ГА, на вы ста ву тра пілі мно-
гія з экс па на таў, якія не вы стаў-
ля юц ца ў асноў най экс па зі цыі 
(уся го ў му зеі на ліч ва ец ца ка ля 
400 ты сяч адзі нак за хоў ван ня). 
Ся род іх — каш тоў нас ці су свет-
на га зна чэн ня. На прык лад, та-
кія, як скарб, зной дзе ны ў 1988 
го дзе ў Мін ску ка ля га рад ско га 
ва ла. Ён скла да ец ца з больш 
як 300 прад ме таў і мае ва гу ў 
13 кі ла гра маў се раб ром. Экс-
па нат у са вец кі час ха цеў зай-
мець Дзяр жаў ны гіс та рыч ны 
му зей у Маск ве, ад нак скарб 
уда ло ся за ха ваць у Бе ла ру сі. 
На вы ста ве мож на ўба чыць і 
га ла гра фіч ную вы яву «по яса 
Ві таў та»: каш тоў нас ці, якая 
да ту ец ца пер шай тра ці най XV 
ста год дзя. Па вод ле пад ан ня, 
по яс быў па да ра ва ны вя лі ка му 
кня зю Ві таў ту крым скім ха нам 
Ха джы-Гі рэ ем. Вы стаў лены га-
ла гра мы ін шых экс па на таў му-
зея: ста ра жыт ных ма нет, упры-
га жэн няў і прад ме таў бы ту.

Ар га ні за та ры па абя ца лі зніж-
кі на на вед ван не вы ста вы для 
ба лель шчы каў чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі (іх мож на бу дзе атры-
маць пры на яў нас ці бі ле таў на 
мат чы). Так са ма ў на вед валь-
ні каў ёсць маг чы масць на быць 
су ве нір ную га ла гра фіч ную пра-
дук цыю.

Упер шы ню па доб нае ме-
ра пры ем ства пра во дзі ла ся ў 
ста лі цы ў 2011 го дзе. Та ды яго 
на ве да ла больш за сто ты сяч 
ча ла век.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

Уран ку ён ха дзіў 
шпар ка, як хо дзяць 
лю дзі мэ та на кі ра ва ныя, 
за кла по ча ныя важ най 
спра вай, якім трэ ба за дзень 
шмат ча го зра біць.

Успаміны пра гісторыка Генадзя Каханоўскага

Партрэт работы Анатоля Крывенкі.

Га рад скі суд дзя, 
прад пры маль нік, стац кі 
са вет нік, дэ пу тат ра сій скай 
Дзяр жаў най Ду мы, стар шы ня 
Мінск ага сель ска гас па дар ча га 
та ва рыст ва Эд вард Вай ні ло віч 
да сяг нуў уся го сва і мі 
на ма ган ня мі. Ён з за ла тым 
ме да лём скон чыў гім на зію 
і па ехаў у Гер ма нію збі раць 
ла ка ма ты вы, па цвер дзіў шы 
тэ зіс: «Тэ о рыя без прак ты кі 
мёрт вая».

У сва ім за вя шчан ні Эд вард 
Вай ні ло віч на пі саў: «Род наш ні 
пе рад кім шап кі не зды маў. Ка лі 
амаль уся шлях та На ва груд ска га 
ва я вод ства збі ра ла свае ба гац ці 
з дро бак ра дзі ві лаў ска га ста ла і 
з за ложні каў вый шла ў гас па да-
ры, мы ні адзі най пя дзі зям лі ад іх 
не ўзя лі. Ва ўсёй шы ро кай акру зе 
Са ві чы, ма быць, адзі ны воль ны 
ма ён так».

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІЦ ТВА 
І ПА ТРЫ Я ТЫЗМ

Тэх но лаг па аду ка цыі, двац-
ца ці ся мі га до вы Вай ні ло віч пас ля 
смер ці баць кі ў 1874 го дзе ўсту пае 
ў ва ло дан не ро да вы мі ма ёнт ка мі 
Са ві чы і Пу за ва. З гэ та га ча су ён 
звя заў свой лёс з зям лёй, стаў шы 
ад на ча со ва ак тыў ным удзель ні кам 
гра мад ска га жыц ця ў шмат лі кіх 
сфе рах. Яшчэ пры жыц ці баць кі 
Эд вард удзель ні чаў у кам пра міс-
ных су дах, ад на ча со ва да па ма гаў 
асі ра це лым сем' ям. Усе свае гра-
мад скія аба вяз кі вы кон ваў доб-
ра сум лен на, ішоў на кам пра мі сы, 
ка лі гэ та да па ма га ла вы ра шыць 
праб ле му, і хут ка на быў да вер лю-
дзей.

Ажа ніў ся Эд вард Вай ні ло віч 
у трыц цаць пяць га доў, за бяс пе-
чыў шы да та го ча су даб ра быт ча-
ты рох сяс цёр і цвёр да стаў шы на 
но гі. Яго абран ні цай ста ла лю бі мая 
дзяў чы на Алім пія Уз лоў ская. Ад-
нак ся мей нае жыц цё ста ла цяж кім 
вы пра ба ван нем для му жа і жон кі.

Да па чат ку ХХ ста год дзя Эд-
вард Вай ні ло віч стаў буй ным прад-
пры маль ні кам і ва ло даў шмат лі кі мі 
зем ля мі і фаб ры ка мі ў Мін скай гу-

бер ні. Да та го ча су на 90 ты сяч мін-
чан быў уся го адзін ка та ліц кі храм. 
Ён ра зам са сва ёй жон кай Алім пі-
яй пад ах во ціў ся ўзвес ці куль та вы 
бу ды нак за ўлас ны кошт у па мяць 
пра па мер ла га сы на Сі мо на, які 
пра жыў толь кі два нац цаць га доў. 
У 1903 го дзе ў Мін скую га рад скую 
ду му бы ла на кі ра ва на за ява пры-
ха джан Ка фед раль на га кас цё ла. 
Пад ліс том, у якім да каз ва ла ся 
не аб ход насць бу даў ніц тва но вай 
свя ты ні, бы ло са бра на больш за 2 
ты ся чы под пі саў.

Па куль ра сій скае чы на вен ства 
раз бі ра ла ся з прось ба мі вер ні каў, 
Вай ні ло ві чаў на пат ка ла яшчэ ад на 
тра ге дыя. У гэ тым жа го дзе, не да-
жыў шы ўся го адзін дзень да свай го 
двац ца ці год дзя, па мер ла іх дач ка 
Але на-Бя ніг на. Яе баць ка за пі саў 
у дзён ні ку: «З не ка лі моц на га дрэ-
ва май го ро ду апа да лі ліс ток за 
ліст ком, і я за стаў ся як адзі но кая 
га лін ка, асу джа ны на смерць, ні бы 
аб па ле нае гро мам дрэ ва, якое ўжо 
ні я кая вяс на не ажы віць».

Эд вард і Алім пія Вай ні ло ві чы 
вы ра шы лі па бу да ваць храм у го-
нар свя тых Сы мо на і Але ны — як 
па мяць пра сва іх дзя цей (Сы на яны 
на зва лі ў го нар апост ала Сы мо на, 
а дач ку — у го нар свя той Але ны, 
ма ці ім пе ра та ра Кан стан ці на, які 
зра біў хрыс ці ян ства афі цый най рэ-
лі гі яй). Кошт хра ма склаў больш за 
300 ты сяч руб лёў, што раў ня ла ся 
па ло ве га да во га да хо ду го ра да 
Мін ска.

ДЗЯР ЖАЎ НАЯ СЛУЖ БА 
І АГРАР НАЕ ТА ВА РЫСТ ВА 

З увя дзен нем у Ра сіі кансты ту-
цый на га ла ду, пас ля па дзей 1905 
го да, пе рад мін скім прад пры маль-

ні кам ад кры лі ся но выя перс пек ты-
вы. Эд вард Вай ні ло віч абі ра ец ца 
прад стаў ні ком За ход ніх гу бер няў 
у Дзяр жаў най Думе Ра сій скай ім-
пе рыі. У Дзярж са ве це ён зай мае 
вы со кае ста но ві шча чле на фі нан-
са вай ка мі сіі, асаб лі ва важ най у 
су вя зі з вы лу чэн нем на пер шы 
план І Дзяр жаў най Ду май аграр-
на га пы тан ня.

У 1876 го дзе Вай ні ло віч быў 
абра ны чле нам Мінск ага зя мель-
на га та ва рыст ва (аграр на га та ва-
рыст ва). Дзя ку ю чы яго ўз моц не-
най і пра цяг лай пра цы, Мін скае 
та ва рыст ва, якое па він на бы ло 
слу жыць мэ там ру сі фі ка цыі, слу-
жы ла мяс цо ва му на сель ніц тву, 
аб' яд ноў ва ю чы ў сва ім скла дзе 
не каль кі сот няў зем ле ўла даль ні-
каў з ад ня тых гу бер няў. Мес цы ў 
дзяр жаў ным апа ра це ра сій скія чы-
ноў ні кі ста лі ўсту паць бе ла рус кім 
зем ля ро бам з за га рэ лым тва рам.

Доў гі час Мін скае та ва рыст ва 
бы ло леп шым ся род сель ска гас-
па дар чых та ва рыст ваў Ра сій скай 
дзяр жа вы. У 1905 го дзе яно аб'-
яд ноў ва ла ўсе най больш моц ныя 
аса біс тыя гас па дар кі ў лі тоў ска-
бе ла рус кіх гу бер нях.

Сель ска гас па дар чая вы ста ва, 
ад кры тая ў 1901 го дзе ў су вя зі з 
25-год дзем зя мель на га та ва рыст-
ва, бы ла ўва саб лен нем ідэй, тры-
ум фам дзей нас ці Вай ні ло ві ча, які 
змог па ра да вац ца вы ні ка мі сва ёй 
пра цы. Вы ста ва бы ла агля дам сіл 
і да сяг нен няў бе ла рус кіх і лі тоў-
скіх гас па да рак. Шмат лі кія гос ці 
за хап ля лі ся жыц ця здоль нас цю і 
ўсёй струк ту рай сель скай гас па-
дар кі ў ма ёнт ках Вай ні ло ві ча.

РЭ ВА ЛЮ ЦЫЯ 
І ВАЙ НА

Каст рыч ніц кая рэ ва лю цыя, су-
свет ная, гра ма дзян ская, поль ска-
са вец кая вой ны спы ні лі гас па дар-
чую дзей насць прад пры ем стваў 
Эд вар да Вай ні ло ві ча. Каб ад на віць 
стра ты пад час ня мец кай аку па цыі, 
Вай ні ло віч ства рыў су поль насць 
мін скіх ся лян. Уз на ча ліў шы яго, 
ён прад' явіў ва ен ным ула дам па-
тра ба ван не аба ра ніць ма ё масць 
вяс коў цаў, якая бес сэн соў на зні-
шча ла ся роз на га ро ду рэ кві зі цы я -
мі. Ад нак улас ны ма ён так Вай ні ло-
ві ча, раз ме шча ны на шля ху з Ба-
ра на ві чаў у Баб руйск, па ста ян на 
пад вяр гаў ся раз бу рэн ням.

У 1921 го дзе быў пад пі са ны 
Рыж скі мір ны да га вор, які па зба віў 
Вай ні ло ві ча срод каў да іс на ван ня. 
Па кі да ю чы ма лую ра дзі му Пу за-
ва і Са ві чы, Эд вард Вай ні ло віч не 
па жа даў ска рыс тац ца да па мо гай 
сва я коў, да якіх лёс па ста віў ся 
больш шчас лі ва. Ён пе ра ехаў у 
мяс тэч ка Быд га шч, што ў Поль-
шчы, дзе і па мёр 16 чэр ве ня 1928 
го да і быў па ха ва ны на мяс цо вых 
мо гіл ках. 

Іван ГАР ГУН
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ПЕР ШЫ БЕ ЛА РУС КІ 
БІЗ НЕС МЕН
Род Эд варда Вай ні ло віча ні пе рад кім шап кі не зды маў

Кошт хра ма склаў 
больш за 300 ты сяч 
руб лёў, што раў ня ла ся 
па ло ве га да во га да хо ду 
го ра да Мін ска.


