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Га лоў нае 
ўжо здзейс ні ла ся

Пас ха — гэ та тая кроп ля, якая 
тра пі ла ў на ша быц цё, а кру гі ад яе 
ра зы шлі ся і ў мі ну лае, і ў бу ду чы-
ню. Тое, што мы чы та ем у Ста рым 
За па ве це пра Хрыс та — гэ та не 
прад ка зан ні. Яны — пас ля-ка зан-
ні ад нос на Пас хі. Усё ўжо здзейс-
ні ла ся. Усё ўжо ёсць. І тут мо гуць 
быць роз ныя ці ка выя дум кі пра наш 
аса біс ты лёс, лёс ча ла вец тва... Для 
мя не гэ та перш за ўсё той стры-
жань, той ася вы час, ва кол яко га 
ўсё ас тат няе вы бу доў ва ец ца. Пас-
ха ў цэнт ры ўся го і яна на дае сэнс 
уся му ас тат ня му.

Кож на му свой крыж
У кні гах пра Га ры По тэ ра быў 

та кі пер са наж — Ру бе ус Хаг рыд. 
У яго бы ла мя нуш ка «за ха валь-
нік клю чоў і тра ды цый». У кож ным 
гра мад стве ёсць свае за ха валь-
ні кі клю чоў і тра ды цый. У на шым 
Свя та-Мі коль скім ма нас ты ры гэ та 
на мес нік — ар хі манд рыт Амвро сій 
(Шаў цоў). Заў сё ды па він ны быць 
лю дзі, якія ад каз ныя за асно вы, за 
пад му рак. А ёсць тыя, хто ру ха ец-
ца на пе рад, пад вяр га юць усё су-
мнен ню. Та кім чы нам у све це ўсё 
ба лан су ец ца. Не трэ ба на ча ла ве ка 
ўскла даць за да чы, якія яму не пад 
сі лу нес ці. Кож ны з нас ня се свой 
крыж і да стат ко ва з яго.

Аду ка ва насць 
пе ра шка джае 
бла га да ці?

Боль шас ці лю дзей да стат ко ва 
прос та ха дзіць у царк ву, вы кон ваць 
аб ра ды. Свя та ра яны ўспры ма юць 
як ча ла ве ка, які ад праў ляе гэ тыя 
аб ра ды. І больш ад яго ні чо га не 
хо чуць. Свя тар, які га во рыць аб 
не чым боль шым, вы клі кае спа-
лох. Я гэ та ве даю па са бе. Адзін 
з на шых пры ха джан не як ска заў: 

«Так, ай цец Са ва, ка неш не, ра-
зум ны ча ла век, але ж я пай ду да 
ін ша га. Та му, што той не та кі аду-
ка ва ны, а зна чыць, у ім больш бла-
га да ці». Вось як лі чаць не ка то рыя: 
чым менш ты ве да еш, чым горш 
аду ка ва ны, тым больш бла га да ці. 
Свя тар — як апа рат з бла га да ццю. 
І, каб не пе ра шка джаць бла га да ці 
ўнут ры на коп лі вац ца, трэ ба менш 
ве даў, менш куль ту ры. Ёсць та кі за-
пыт у лю дзей, і з гэ тым трэ ба неш та 
ра біць.

Во пы ты з оп ты кай
Мне зда ец ца, што важ на асвой-

ваць но выя жан ры і раз маў ляць з 
людзь мі на су час най мо ве. Гэ та тое, 
што я спра бую ра біць у сва іх кніж-
ках. Ча сам вы кон ваю та кое прак-
ты ка ван не, якое на зы ваю «змя ніць 
оп ты ку». Гля джу, на прык лад, на бо-
га слу жэн не ва чы ма свя та ра, а по-
тым — ва чы ма ча ла ве ка, які толь кі 
зай шоў у царк ву і ні чо га там не ра-
зу мее. Уяў ля е це: вы хо дзіць свя тар 
чы таць про па ведзь. Мы, цар коў ныя 
лю дзі, чу ем пры выч ную для нас ма-
не ру раз мо вы, успры ма ем про па-
ведзь як част ку ры ту а лу: ка лі не 
важ ны яго змест, а сэнс час та не 
да хо дзіць. Ка лі я «пе ра клю чаю оп-
ты ку», — ба чу прос та па фас на га 

муж чы ну з ба ра дой, які га во рыць 
штам па мі. Пры тым, што ён ка жа 
вель мі пра віль ныя рэ чы. Але з-за 
та го, што ён ка рыс та ец ца збі ты мі 
вы ра за мі, сут насць про па ве дзі губ-
ля ец ца. Ме на ві та та му трэ ба шу-
каць но вае маў лен не і но вы стыль 
уза е ма ад но сін.

Абу так для свя та ра
Ча сам чую: «Ба цюш ка, а ці 

мож на з ва мі ві тац ца «Доб рай ра-
ні цы»?» Са свя та ром не ве да юць, 
якім чы нам мець ста сун кі. Ён — як 
фальк лор ны пер са наж. Ня даў на я 
ішоў па пар ку, дзе пад лет кі гу ля лі. 
Рап там чую дыя лог:

— Ле на, гля дзі, ба цюш ка ў кра-
соў ках!

— Та ко га быць не мо жа!
— Па гля дзі!
Для школь ніц гэ ты факт — свя-

тар у зім ніх цёп лых кра соў ках — 
вы клі каў шок. Усё з-за та го, што ў 
гра мад стве ёсць пэў ны стэ рэа тып, 
і нель га вы хо дзіць за яго ме жы. Мы 
па він ны пе ры я дыч на вы хо дзіць з 
за ез джа ных фор маў, та му што яны 
пе ра шка джа юць да но сіць са мае га-
лоў нае. Для мя не бо га слу жэн не — 
гэ та ад крыц цё пры га жос ці Бо га. 
Важ на ра зу мець бо га слу жэн не, 
ус пры ма ю чы яго не як неш та ры-

ту аль нае, а ад чу ва ю чы ўнут ра ны 
рытм і пры га жосць. Да рэ чы, гэ та 
да па ма гае вы ха ваць эс тэ тыч ны 
густ.

Як стаць ду хоў ным?
Мы блы та ем ся па ста ян на па між 

дзвю ма «ду хоў нас ця мі»: у свец кім 
ра зу мен ні (этыч ным) і ду хоў най 
ан та ло гі яй у пра ва слаў ным ра зу-
мен ні. Гэ та ба лю чыя пы тан ні, звя-
за ныя з ду хоў ным раз віц цём. Мя не 
ра дуе, што пы тан ні са ма раз віц ця 
ста лі ця пер ак ту аль ныя ся род мо-
ла дзі. Гэ та пы тан ні вы ха ван ня ся бе 
ў пэў ным рэ жы ме, пы тан ні са ма-
ідэн ты фі ка цыі, пе ра бу до вы ся бе. 
Ка лі ча ла век не па ста віць ся бе на 
пад му рак уні вер саль най ду хоў нас-
ці, ён не здоль ны бу дзе ўспры маць 
ду хоў насць цар коў ную, ду хоў насць 
пра ва слаў ную. Ка лі ты не на ву чыў-
ся быць шчод рым, праў да лю бі вым, 
ра шу чым, сме лым (а гэ та ўні вер-
саль ныя рэ чы), та бе вель мі скла-
да на бу дзе на ву чыц ца тым даб ра-
дзей нас цям, пра якія пі шуць свя тыя 
ай цы. Тым больш, што апош нія да-
ты чац ца час та толь кі ма нас кіх ду-
хоў ных прак ты ка ван няў.

Жорст касць 
пад пры крыц цём 
Еван гел ля

У нас атрым лі ва ец ца не толь кі 
блы та ні на, але і кры ва душ насць. 
З-за та го, што мы ад маў ля ем ся ад 
уні вер саль най эты кі, ары ен ту ем ся 
на ма нас кую лек сі ку і ча сам аб-
грун тоў ва ем на шы дрэн ныя ўчын кі 
цы та та мі са свя тых ай цоў і на ват 
Свя шчэн на га Пі сан ня. На пы тан ні: 
ча му вы тэ ра ры зу е це сваю жон ку, 
ча му ў вас дзе ці жы вуць у стра ху, 
мне ад каз ва юць: «Та му, што я жы-
ву згод на з Пі сан нем. Яны па він ны 
жыць у па слух мян стве». І цы ту юць: 
«Жон ка па він на ба яц ца свай го му-
жа». Ідэя па слух мян ства — ад на з 
са мых вы со кіх, тон кіх даб ра дзей-
нас цяў, якія мы су стра ка ем у тэкс-
тах свя тых ай цоў. Але ж, не пра-
віль на зра зу ме лая, яна пры во дзіць 
на са мрэч да жу дас ных тра ге дый. 

Не толь кі ў пра ва слаў ных сем' ях, 
але і ў ма нас ты рах. Так са ма і ідэя 
па ко ры. Я не ад на ра зо ва су ты каў ся 
з тым, што, на прык лад, ча ла ве ку 
не пла цяць за ро бак, а пры гэ тым 
ка жуць: «Ты ж пра ва слаў ны. Як ты 
мо жаш па ды маць пы тан не пра гро-
шы?» Гэ та жу дас ная спе ку ля цыя і 
блюз нер ства.

Еў ха рыс тыя ці хю ге?
Мне па да ба ец ца жыць. І час, у 

якім жы ву, мне па да ба ец ца. За раз 
фі ла соф ская і ба га слоў ская дум кі 
зноў вяр та юц ца да іс цін прос тых 
рэ чаў. Ця пер, на прык лад, па пу ляр-
ная фі ла со фія «хю ге». Гэ та пра тое, 
як зна хо дзіць Бо га ў не вя лі кіх рэ-
чах. Та кіх, на прык лад, як ка ва ці 
квет кі. Гэ та пра ра дасць ад пры-
ем ных ста сун каў ці доб рай кні гі. 
Гэ та — пра лю дзей цу доў ных, якія 
зна хо дзяц ца по бач з на мі. Гэ та ўжо 
і ёсць сэнс быц ця. Не трэ ба да лё ка 
сы хо дзіць, па гру жац ца ў фі ла со фію 
Ге ге ля ці па ды мац ца ў го ры. Прос та 
су стра кай Бо га там, дзе ты за раз 
ёсць. На са мрэч гэ та ідэя еван гель-
ская — ідэя ўдзяч нас ці, еў ха рыс-
тыі (ευχαριστία — удзяч насць), якая 
на ле жыць ася род ку хрыс ці ян ска га 
све та ад чу ван ня.

Ва ша гіс то рыя 
ста не на шай

Я ву чу ся ў кож на га з вас. Для 
кож на га да рос ла га па він на быць 
улас ці ва ўста ноў ка па кор лі ва га 
вуч ня. Боль шасць ідэй для про па-
ве дзяў ці ар ты ку лаў я чэр паю ў раз-
мо вах з людзь мі. Та му мне заў сё ды 
пры ем на, ка лі да мя не пры хо дзяць з 
глы бо кі мі пы тан ня мі. Па ды ходзь це, 
пы тай цеся. Ка лі не зма гу да па маг-
чы ней кай па ра дай — па ма лю ся. 
Акра мя та го, ва ша гіс то рыя, ва ша 
пы тан не, ваш пункт гле джан ня да-
па мо жа мне ба чыць шы рэй, раз ва-
жаць да лей, ад чу ваць глы бей. Мне 
пры ем на, ка лі ва кол лю дзі, якія шу-
ка юць ад ка зы на скла да ныя пы тан-
ні. Не страч вай це адзін ад на го, не 
за сы най це.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Ар хі манд рыт у ке дах

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Кніж ная паліцаКніж ная паліца  

КАБ ЧА ЛА ВЕК 
ЗА СТА ВАЎ СЯ ЧА ЛА ВЕ КАМ

«Мас тац кая лі та ра ту ра» за вяр шы ла вы дан не Збо ру тво раў на род на га 
пісь мен ні ка Бе ла ру сі Іва на На ву мен кі

ЗапрашальнікЗапрашальнік  

Чарльз Бу коў скі — аме-

ры кан скі лі та ра тар ня-

мец ка га па хо джан ня, 

які жыў у ХХ ста год дзі. 

Яго про зу і вер шы ад-

но сяць да «бруд на га 

рэа ліз му» — у іх прад-

стаў ле ны да лё ка не 

леп шыя ба кі жыц ця 

лю дзей і аб ста він, што 

іх ата ча юць. У наш час 

твор часць гэ та га аў та ра 

зна хо дзіць усё больш і 

больш пры хіль ні каў. Ад-

ра зу дзве ім прэ зы ў Мін-

ску пры све ча ны та ко му 

не ад на знач на му і куль-

та ва му для не ка то рых 

пры хіль ні каў аў та ру.

У бе ла рус кую ста лі цу з 

Го ме ля за ві та ла тэ ат раль-

ная май стэр ня «Сля ды». Яна 

прад ста ві ла мін чу кам мо нас-

пек такль «Са мая пры го жая 

жан чы на ў го ра дзе», зроб ле-

ны па апа вя дан нях Чарль за 
Бу коў скі. Да гэ та га ча су «Са-
мую пры го жую» ўжо па спе лі 
ўба чыць гле да чы са мых буй-
ных га ра доў Бе ла ру сі, а так-
са ма Маск вы, Пе цяр бур га, 
Пер мі і ін шых. Спек такль быў 
па ка за ны амаль 200 ра зоў на 
са мых роз ных, як тэ ат раль-
ных, так і на не пры ста са ва-
ных ад мыс ло ва для па ка заў 
пля цоў ках.

За сна валь нік «Сля-
доў» — ма ла ды га мяль ча-
нін Аляк сандр КУРЦ. Сён ня 
яму 31 год і жы ве ён у Санкт-
Пе цяр бур гу. У хлоп ца ня ма 
пра фе сій най вы шэй шай 
аду ка цыі, за тое ёсць вя лі кі 
та лент і жа дан не тва рыць. 
Па чы наў ён сваё тэ ат раль-
нае жыц цё ў якас ці гу ка рэ-
жы сё ра га рад ско га цэнт ра 
куль ту ры Го ме ля. Юнак па-
сту по ва ішоў да ства рэн ня 
свай го ка лек ты ву, за тым у 
адзін мо мант кі нуў усё і вы-
ра шыў цал кам пры свя ціць 
ся бе тэ ат ру. Тры га ды ту лян-
няў, па да рож жаў і роз ду маў 
не прай шлі мар на. Ад ным 
з вы ні каў твор чых по шу каў 
стаў спек такль «Са мая пры-
го жая жан чы на ў го ра дзе». 
Ня даў на яго мож на бы ло па-
ба чыць у ста ліч ным На цы я-
наль ным цэнт ры су час ных 
мас тац тваў. Аляк сандр Курц 

у гэ тай па ста ноў цы з'яў ля ец-
ца і аў та рам, і рэ жы сё рам, і 
вы ка наў цам.

Сён ня ў кні гар ні «Лог ві-
наў» ад бу дзец ца прэ зен та-
цыя пер шай кні гі Чарль за Бу-
коў скі па-бе ла рус ку — збор-
ні ка, які мае наз ву «Свят ло, 
і па вет ра, і мес ца, і час». 
Гэ та ка ля паў сот ні вер шаў 
зна ка мі та га аме ры кан ска га 
аў та ра на бе ла рус кай мо ве. 
Вы дан не мож на лі чыць бес-
прэ цэ дэнт ным: вер ша ва ныя 
пе ра кла ды ад на го з са мых 
скан даль ных аў та раў ХХ ста-
год дзя на ват на рус кай мо-
ве бы лі на дру ка ва ныя кні гай 
толь кі ў 2007 го дзе. Аў тар скія 
пра вы на тво ры за ха ва ныя, а 
вер шы пе ра ство ра ныя тры-
ма пе ра клад чы ца мі: Ган най 
Ко мар, Юлі яй Ці ма фе е вай і 
На тал ляй Бін ке віч.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Дзя ся ты том, які толь кі што прый шоў 
з дру кар ні — па лі гра фіч на га кам бі на та 
імя Яку ба Ко ла са, ува браў пад сваю 
вок лад ку п'е су «Птуш кі між ма ла нак», 
вер шы (так! Іван На ву мен ка па чы наў 
у ма ла до сці з паэ тыч ных спро баў), ін-
тэр в'ю, ан ке ты, вы ступ лен ні, вод зы вы 
на ды сер та цыі, нек ра ло гі, аў та бія гра-
фію, ус па мі ны, дзён ні ка выя за пі сы, 
ліс ты лі та ра та ра 1944—2003 га доў. 
Шка да, што па-за ўва гай за ста лі ся пуб-
лі цыс тыч ныя вы ступ лен ні пісь мен ні ка 
ў дру ку. Да рэ чы, у 1951—1952 га дах 
Іван На ву мен ка пра ца ваў ка рэс пан дэн-
там «Звяз ды». А ра ней — у ма зыр скай 
аб лас ной га зе це «Баль ша вік Па лес-
ся». Наз вы не ка то рых «звяз доў скіх» 
пуб лі ка цый пісь мен ні ка: «Но вы хлеб», 
«На На ра чы», «Сель скія ка му ніс ты»... 
У «Звяз дзе», «Чыр во най зме не» ён рэ-
цэн за ваў кні гі Ана то ля Вя лю гі на, Іва на 
Ме ле жа.

Вось што яшчэ ў 1968 го дзе Іван Якаў ле віч 
пі саў пра «Звяз ду»: «Жыц цё пас ля вай ны бы-
ло ня лёг кім — раз бу ра ныя га ра ды, спа ле ныя 
вёс кі, зям лян кі, не ўра джай ны, за суш лі вы со рак 
шос ты год, жон кі-ўдо вы, дзе ці-сі ро ты. І ўсё ж 
кож ны но вы дзень нёс но выя па дзеі і спа дзя-
ван ні. Вар та бы ло ца ніць тое, што ёсць — зда-
бы тае кры вёю, не ча ла ве чы мі па ку та мі.

Гэ ты на строй жур на ліс ты «Звяз ды», мне 
зда ец ца, доб ра ад чу ва лі. Га зе та ў той час 
дру ка ва ла мно га ка рэс пан дэн цый, за ма лё-

вак, на ры саў, якія як бы ды ха лі ра дас цю 
за ва я ва на га мір на га жыц ця, паэ ты за ва лі 
кал гас ныя і саў гас ныя буд ні. Ку ды толь кі не 
за віт ва лі звяз доў цы! Тэ май ка рэс пан дэн цыі, 
за ма лёў кі ра бі ла ся гу тар ка вяс коў цаў на 
пры збе, зі мо вы дзень ці ве чар у кал га се, 
но вы дом, у які сям'я пе ра ся лі ла ся з зям лян-
кі, ма лю нак та го, як кра суе на по лі жы та, як 
цві це лён, як аб ма лоч ва ец ца пер шы сноп.

Мне та ды зда ва ла ся, што «Звяз да» спя-
вае. Вель мі мно гія яе ма тэ ры я лы вы зна чы-
лі ся шчы рас цю, цеп лы нёй, ча ла веч нас цю, 
яны як бы ме лі на мэ це па ка заць чы та чу шы-
ры ню жыц цё вых да ля гля даў, абу дзіць у ім 
ра дасць, ве ру ў леп шую бу ду чы ню». І яшчэ: 
«Пас ля ва ен ная «Звяз да» хо ра ша ад чу ва ла 
і па каз ва ла звы чай на га ча ла ве ка — трак та-
рыс та, ка ва ля, хле ба ро ба, да яр ку. Яны бы лі 
асноў ны мі ге ро я мі яе ма тэ ры я лаў. Іх ва чы ма 
га зе та ўме ла гля дзець на свет, на жыц цё». 
Шчы рыя, цёп лыя сло вы-пе ра ка нан ні на род-
на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі — як на па мін пра 
са праўд ныя каш тоў нас ці жыц ця.

Збор тво раў Іва на На ву мен кі — плён 
пра цы ка лек ты ву Цэнт ра да сле да ван няў 
бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. Рэ-
дак тар дзя ся та га то ма — док тар фі ла ла-
гіч ных на вук Сця пан Лаў шук. Пад рых тоў ка 
тэкс таў, ка мен та рыі, пас ля слоўе на ле жаць 
На тал лі Пыс ко. Ты раж вы дан ня — 1500 эк-
зэмп ля раў.

Сяр гей ШЫЧ КО



«Шчы расць 
не пры ха ро ша на га жыц ця»

Твор часць ма ла дых па-бу коў ску


