
15 снежня 2015 г.8

№ 43 (144)

«...Ён мог на ра дзіц ца і ў Са ві-
чах — на зям лі, якая з 1661 го да 
за ста ва ла ся ў ру ках Вай ні ло ві чаў 
гер ба «Сы ра ком ля». Там, дзе быў 
баць коў скі па лац, мност ва па мя так 
звя за на з мі нуў шчы най яго ро ду. Але 
ба бу ля і дзед з мат чы на га бо ку — 
Мі ха лі на з ро ду Ма ню шак і Эд вард 
Вань ко віч — аба вяз ко ва ха це лі, каб 
пер шы ўнук прый шоў на свет у іх до-
ме ў Вя лі кай Сля пян цы. Яно і лепш, 
што так вый шла, бо сён ня ад ко ліш-
няй рэ зі дэн цыі ў Са ві чах, па сут нас ці, 
не за ста ло ся ані сле ду. Куп ка ста рых 
дрэў, ру і ны гас па дар чых бу ды ні наў 
і сціп лыя рэшт кі па ла ца вых му роў 
па кры тыя прэ лай са ло май, па якой 
блу ка юць за ду мен ныя ка ро вы...» — 
та кі мі сло ва мі па чы на ец ца ўступ ная 
част ка «Цер няў крэ саў», якую для 
пры сут ных на прэ зен та цыі вы дан ня 
агу чыў ар тыст Бе ла рус кай на цы я-
наль най тэ ле ра дыё кам па ніі, са мы 
вя до мы «ды ле тант» кра і ны Юрый 
Жы га монт. Так, мес ца мі на ша мі ну-
лае за ня дба на, ад нак ве ды пра яго 
да па ма га юць ад на віць рэ аль ную 
кар ці ну, якой, час цей за ўсё, мож на 
га на рыц ца.

Бе ла рус кае пе ра вы дан не «Цер-
няў крэ саў» прай шло ня прос ты 
шлях. На ім яго пад трым лі ваў Поль-
скі ін сты тут у Мінску. На ту раль на, 
най перш апе ка ваў ся кні гай вы да вец 
Вік тар Хур сік, які ад зна чыў, што кож-
нае вы дан не для яго — ні бы вы нянь-
ча нае дзі ця, і «Цер ні крэ саў» — не 

вы клю чэн не. На ту раль на, праз сэр-
ца пра пус ці ла кні гу і пе ра клад чы ца 
Ва ле рыя ЖДА НО ВІЧ:

— Спра ва бе ла рус ка га пе ра вы-
дан ня гэ тай кні гі на па чат ку вы гля-
да ла прос та ра ман тыч най за ду май. 
Ад нак ма ла хто зра біў столь кі, як Эд-
вард Вай ні ло віч, каб кры ні ца бе ла-
рус кас ці зноў па ча ла бру іц ца. Та му ў 
нас усё атры ма ла ся... Ме на ві та Вай-
ні ло віч за сна ваў банк і да ваў гро шы 
прос тым лю дзям, каб спраўдзіць іх 
ма ру аб улас най зям лі. Ён быў тым 
ча ла ве кам, які ад чу ваў баць коў скую 
пра гу апе кі над ты мі, ка му мог да-
па маг чы, і шчод ра ада рыў іх гэ тым. 
Шмат ра біў, на прык лад, для бед ных 
шля хец кіх сем' яў, якія апы ну лі ся ў 
па ло не ліх вя роў: да ваў па зы кі, каб 
да па маг чы да лей іс на ваць год на. 
Вай ні ло віч раз ві ваў мяс цо вую сель-
скую гас па дар ку, бо ба чыў у ёй са-
мыя глы бо кія ка ра ні на цы я наль на га 
жыц ця. Тра ге дыя гэ та га ча ла ве ка 
звя за на з аса біс тым го рам — стра-
тай лю бі мых дзя цей. Але пас ля ад-
бы ла ся яшчэ і лом ка яго све та по-
гля даў: іра цы я наль ныя сі лы па ча лі 
бу рыць усё, што ён бу да ваў. Вы му-
ша нае пе ра ся лен не пры вя ло да та го, 
што ён апы нуў ся да лё ка ад род най 
зям лі, не мог на ват па ма ліц ца ў тым 
кас цё ле, які ўзво дзіў у го нар сва іх 
дзя цей... Сён ня час та раз ва жа юць 
пра тое, ці свя ты Эд вард Вай ні ло віч? 
Ду маю, так. Усё яго жыц цё — гэ та 
цуд. А най вя лік шы цуд — тое, што 
кас цёл у го нар свя тых Сы мо на і Але-
ны ў ста лі цы за ха ваў ся, ня гле дзя чы 
ні на якія ка та кліз мы.

Са праў ды, на ват ка лі па мя ці пра 
Эд вар да Вай ні ло ві ча су час ні кі ўдзя-
ля юць ма ла ўва гі, кас цёл Сы мо на і 

Але ны ў Мін ску ве ліч на ўзды ма ец-
ца над пло шчай Не за леж нас ці. Яго 
чыр во ны ко лер быц цам на гад вае пра 
па лы мя нае сэр ца свай го фун да та ра, 
які не стам ляў ся лю біць — сва іх дзя-
цей, су час ні каў, Ра дзі му, мо ву...

Пра ед насць Вай ні ло ві ча і бе ла-
рус кай ста лі цы га ва рыў і га лоў ны 
ар хі віст На цы я наль на га гіс та рыч-
на га ар хі ва Ула дзі мір ДЗЯ НІ САЎ:

— Аў та рка кні гі пад крэс лі ла, 
што асноў най рэ зі дэн цыя Вай ні ло-
ві ча бы лі Са ві чы. Ад нак ён быў звя-
за ны з Мінск ам. Па-пер шае, тым, 
што на ра дзіў ся ў ма ёнт ку Вя лі кая 
Сля пян ка. Па яд на ны яшчэ і та му, 
што яго хрыс ці лі ме на ві та тут. У 
На цы я наль ным гіс та рыч ным ар хі ве 
за ха ва ла ся ак та вая кні га Мінск ага 
ка фед раль на га кас цё ла, дзе ма ец-
ца за піс пра гэ та. Я ду маю, што Эд-
вард Вай ні ло віч пры яз джаў сю ды 
(ха ця ад па вед ных ус па мі наў не за-
ха ва ла ся), бо гэ та бы ла мін ская лет-
няя рэ зі дэн цыя яго са ма га бліз ка га 
сва я ка Вань ко ві ча, яко му на ле жа ла 
Сля пян ка... Гі зэ ля Хмя леў ская, дзя-
ку ю чы сва ёй энер гіі, па ка ва лач ках 

са бра ла ся мей ныя ар хі вы Вай ні ло-
ві ча, якія ра зы шлі ся па ўсёй Поль-
шчы. Мно гія пра фе сій ныя гіс то ры кі 
зай ма лі ся вы ву чэн нем гэ тай по ста-
ці, пі са лі пра яго, ад нак та кой пра цы 
зра біць не здо ле лі. Вай ні ло віч вяр-
та ец ца на Бе ла русь, бо гэ тая кні га, 
пе ра кла дзе ная на бе ла рус кую мо ву, 
ста ла да ступ най для ўсіх, хто ці ка-
віц ца на шай мі нуў шчы най.

Да рэ чы, са ма Гі зэ ля Хмя леў ская 
па дзя лі ла ся дум кай, што ў Мін ску 
вар та бы ло б на леж ным чы нам уга-
на ра ваць асо бу Вай ні ло ві ча — на-
зваць яго імем ад ну з ву ліц.

Пра фе сар, док тар фі ла ла гіч-
ных на вук Адам МАЛЬ ДЗІС на 
прэ зен та цыю вы дан ня, як заў сё ды, 
прый шоў не з пус ты мі ру ка мі, а з 
сен са цы яй у за па се:

— У кні зе апі са на гіс то рыя мястэч-
ка Юра ві чы цяперашняй Го мель скай 
воб лас ці — та го, што там бы лі кас-
цёл, затым — пра ва слаў ная свя ты ня. 
Ка лісь ці ад на мяс цо вая маг нат ка па 
прозвішчы Горват узя ла аб раз Ма ці 
Бо жай і пад поль на пе рад ала ў Кра-
каў. У 1934 годзе ён быў вы стаў ле ны 
ў кас цё ле Свя той Бар ба ры. Я не як 
за ві таў ту ды, каб, па-пер шае, па гля-
дзець на сам аб раз, па-дру гое, па ду-
маць, як мож на зра біць гіс та рыч ны 
аб мен — ары гі нал вяр нуць у Юра ві-
чы, а ко пію — пе ра даць у Поль шчу. 
Свя тар вы слу хаў мя не ўваж лі ва... 
Аказ ва ец ца, у гіс та рыч ных да ку мен-
тах па зна ча на і апублікавана, што 
гэ тая іко на бы ла пе ра да дзе на ту ды 
ў дэ па зіт. Та му вяр тан не яе ба чыц ца 
са праў ды рэ аль ным.

Ад нак ёсць і тое, што кры ху бян-
тэ жыць у «Цер нях крэ саў». Здзіў ляе 
да след чы каў і прос та ўваж лі вых чы-
та чоў са ма наз ва вы дан ня, дзе ўжы-
та сло ва «крэ сы» (ус кра і ны. — Аўт.). 
Бе ла русь — больш не ўскра і на. Гэ та 
са ма стой ная кра і на, якая ні ад ко га 
не за ле жыць. З та кой дум кай згод ны 
як пра фе сар Адам Маль дзіс, так і 
да цэнт, кан ды дат гіс та рыч ных 

на вук гіс та рыч на га фа куль тэ та 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер-
сі тэ та Ві таль МА КА РЭ ВІЧ, які па-
тлу ма чыў:

— Эд вард Вай ні ло віч у сва іх ус па-
мі нах, якія пі саў ужо ў 1920-х га дах, 
ужы вае вы раз «крэ сы бе ла рус кія, 
на шы крэ сы». Ад нак на той час тэ ры-
то рыя су час най Бе ла ру сі — бы ло га 
Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га — бы ла 
не ак тыў ным, а па сіў ным удзель ні-
кам па дзей. Нас ра за рва лі на част кі, 
і мы ў пэў ным сэн се бы лі ўскра і най 
ін шых па лі тыч ных утва рэн няў. Ад нак 
сён няш нія бе ла ру сы тэр мін «крэ сы» 
ўспры няць не мо гуць. І дып ла ма тыч-
на, і ме та да ла гіч на гэ та не вель мі 
пра віль на ў да чы нен ні да Бе ла ру сі. 
Вай ні ло віч на ра дзіў ся на Літ ве, або 
Ру сі, у 1920-я га ды гэ та зям ля ста ла 
«крэ са мі», ад нак сён ня — гэ та Бе ла-
русь, Укра і на і Літ ва.

Вар та да даць, што асо ба Эд вар-
да Вай ні ло ві ча сён ня на бы вае ўсё 
боль шую па пу ляр насць. На рус кай 
мо ве вы йшлі яго ме му а ры, якія з за-
да валь нен нем чы та юць са мыя роз-
ныя лю дзі, за ці каў ле ныя дзей нас цю 
слын на га па пя рэд ні ка. На Ка пыль-
шчы не пла ну юць ства рыць марш рут 
«Шля ха мі Вай ні ло ві ча». У Чыр во ным 
кас цё ле каш тоў нас ці і прын цы пы 
жыц ця сла ву та га фун да та ра па пу ля-
ры зуе ксёндз Ула дыс лаў За валь нюк. 
Вай ні ло віч і сён ня, амаль што праз 
ста год дзе, аб' яд ноў вае мно гіх...

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
nina@zviazda.by
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Май стра ваць гэ ты вяс ко вы му зыч ны ін стру мент ён умее з 
дзя цін ства. Ужо з 12 га доў яму да во дзі ла ся пра ца ваць па сту хом 
за мест баць кі. Ра зам з ін шы мі хлап чу ка мі ён ра біў стрэль бач кі з 
дрэ ва і дуд ку па сту ха, каб склі каць ка роў. А яшчэ час та чуў, як 
іг ра юць на ін стру мен тах (гар мо ні ках і дуд ках) мяс цо выя му зы кі, 
і спра ба ваў іг раць сам.

Баць ка на ву чыў Хве да ра Му ра вей ку, як ра біць клёп кі на боч кі, 
як пра віль на вы бі раць дрэ ва, каб бы ло не над та су хім. «Дуд ка 
хо ча піць», — лас ка ва ка жа ён. Сак рэ ты, атры ма ныя ў спад чы ну, 
май стар вы ка рыс тоў вае і ця пер.

Да та го, як знай сці сваё са праўд нае пры зван не, да вя ло ся 
па каш та ваць роз на га хле ба — па пра ца ваць і сле са рам-га за-
ві ком, і трак та рыс там, і ша фё рам, і ка ва лём. Ад нак, ад ной чы 
тра піў шы на пра цу ў вяс ко вы клуб, ён ад ра зу ад чуў ся бе як ры ба 
ў ва дзе — удзель ні чаў у на род ных аб ра дах, вяс ко вых спе вах, 
вы сту пах му зы каў.

Ду да рам быў і баць ка яго жон кі. Але з асаб лі вай цеп лы нёй 
май стар уз гад вае свай го су се да, доб ра га сяб ра, які ўжо ады шоў 

у ня быт, Мі ха і ла Глу ша на. Яны ча сам іг ра лі ра зам: су сед на са-
ма роб най дуд цы, а Хве дар — на гар мо ні ку ці руч ным ба ра ба не, 
так са ма са ма роб ным.

Уво гу ле май стар лі чыць, што са праўд ны муж чы на па ві нен 
умець усё — печ ку склас ці, збу да ваць май стэр ню, лаз ню, зра біць 
ко шык, бо чач ку, лес ві цу... А вось ін стру мент — гэ та ўжо спра ва 
тон кая, для ду шы.

Му ра вей ка не ўтой вае сак рэ таў вы ра бу ду дак, га то вы імі 
дзя ліц ца: «Па лес кая ду дач ка мае даў жы ню пры бліз на 40 сан ты-
мет раў, 7 сан ты мет раў таў шчы ню, і ма лень кі стры жань. Пер шае і 
са мае га лоў нае — гэ та вы браць са сну з роў ным сцяб лом. Дрэў цу 
па він на быць ка ля 8-10 га доў. Трэ ба сся чы яго і па дзя ліць на 2-3 
на рых тоў кі — каб не бы ло су коў. Са мае скла да нае — знай сці 
мес ца, дзе два дрэ вы зрас лі ся бліз ка, каб мож на бы ло па між 
імі ўста віць на рых тоў ку і вы кру ціць стры жань. Пас ля та го, як ён 
вы кру ча ны, за ста юц ца дро бя зі. На жом за чыс ціць ствол ад ка ры, 
на ка ліць на аг ні шы ла, цвік ці па лач ку і пра па ліць дзір кі, за чыс ціць 
іх. Дуд ка — іг ра вы ін стру мен т па сту ха, вось ра ней яны і ра бі лі іх 
пра ма ў по лі ля вог ні шча, пра паль ва лі дзір кі. Яны як кноп кі, якія 
для гу чан ня на ціс ка юць. Дзі рак ро бяць 6: ад ну ад ту лі ну, са мую 
апош нюю, глу хой, каб паль цы пад час іг ры ўпі ра лі ся. Тое мес ца, 
дзе трэ ба дуць, мож на аб гар нуць плён кай, а ра ней па сту хі ра бі лі 
там бе рас ця ныя за моч кі. Ра біць дуд кі трэ ба ў раз гар ле та. Але 
ад ной чы май стра ва лі і зі мой — так са ма іг ра ла».

Хве дар Му ра вей ка вель мі хо ча пе ра даць сваё май стэр ства мо-
ла дзі, ін шым за ці каў ле ным лю дзям. Ён ледзь не апош ні за ха валь нік 
умен ня вы раб ляць па сту хо выя дуд кі. Так са ма мо жа на ву чыць ра біць 
раж кі з ро га ка ро вы і з воль хі. Ад нак вя лі кай ці ка вас ці да ўні каль ных 
ра мёст ваў, якія зна хо дзяц ца на мя жы знік нен ня, ён у ін шых не ба-
чыць. Зрэд ку пры яз джа юць сту дэн ты, за піс ва юць неш та для сва іх 
ар хі ваў. «Ра ней у па сту хоў лі чы ла ся, што ў драў ля най дуд кі ёсць 
ду ша, — ка жа май стар. — Яе і трэ ба ўра та ваць!»

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by

Края знаў чая скар бон каКрая знаў чая скар бон ка  ��

«УСЁ ЯГО ЖЫЦ ЦЁ — ГЭ ТА ЦУД»
На бе ла рус кую мо ву пе ра кла дзе на кні га пра Эд вар да Вай ні ло ві ча

Ма ла хто зра біў столь кі ж, 
каб кры ні ца бе ла рус кас ці 
зноў па ча ла бру іц ца.

У На цы я наль ным 
гіс та рыч ным ар хі ве 
за ха ва ла ся ак та вая кні га 
Мінск ага ка фед раль на га 
кас цё ла, дзе ёсць за піс 
пра хры шчэн не Эд вар да 
Вай ні ло ві ча.

Пра ка вет наеПра ка вет нае  ��

У ДРАЎ ЛЯ НАЙ ДУД КІ ЁСЦЬ ДУ ШАУ ДРАЎ ЛЯ НАЙ ДУД КІ ЁСЦЬ ДУ ША
ЯЕ І ТРЭ БА ЎРА ТА ВАЦЬ!
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А
СО БА Эд вар да Вай ні ло ві ча ця пер ста ла для нас яшчэ больш 
бліз кай. З'я ві ла ся да ку мен таль ная апо весць, пры све ча ная гэ-
та му вы дат на му ча ла ве ку. Яе на пі са ла поль ская жур на ліст ка 

Гі зэ ля Хмя леў ская на пад ста ве рэ аль ных да ку мен таў, якія ёй уда ло ся 
ад шу каць. А зу сім ня даў на пе ра кла дзе ная на бе ла рус кую мо ву Ва ле-
ры яй Жда но віч кні га «Цер ні крэ саў» па ба чы ла свет у на шай кра і не.

Жы ха ру Са лі гор ска га ра ё на Хве да ру Му ра вей ку, 
які май струе са ма роб ныя дуд кі і іг рае на іх, бу дзе 
на да дзе ны ста тус за ха валь ні ка не ма тэ ры яль най 

куль тур най спад чы ны Бе ла ру сі — пра гэ та 
па ве да мі лі ў Са лі гор скім ме та дыч ным цэнт ры. Ця пер 

рых ту юц ца ад па вед ныя да ку мен ты на атры ман не 
га на ро ва га зван ня. Му ра вей ка з'яў ля ец ца ад ным 
з апош ніх за ха валь ні каў уні каль най тра ды цыі — 

вы ра бу па сту хо вай дуд кі.


