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Сы мон Буд ны быў бун та ром ду ху, які 

рваў ся з кай да ноў сха лас ты кі і рэ лі-

гій ных дог маў. Ён пра гнуў па знан ня 

ча ла ве ка, Бо га і Су све ту. І як муд рэц, 

ён не за сму чаў ся ад та го, што яго 

ма ла ра зу ме юць. «Вы бар зроб ле ны, 

але я ўсё ж упэў не ны, што пра цу маю 

лепш ацэ няць на шчад кі», — быў пе-

ра ка на ны ён у сва ёй пра ва це, у каш-

тоў нас ці зроб ле на га ім.

Гэ ты мыс ляр «ро дам з Літ вы» спаз на ваў 

ве ды ў Кра каў скім і Кё нігс берг скім уні вер-

сі тэ тах. Рэ фар ма цый ны дух за кра нуў яго 

да пыт лі вы ро зум. А ка лі ча ла век па чы нае 

за дум вац ца, ён ба чыць не дас ка на ласць 

све ту, у якім жы ве, не спра вяд лі васць яго 

да ча ла ве ка і жа дае зра біць яго хоць на 

ка ліў ца леп шым. Буд ны, як шчы ры пра тэ-

стант, ха цеў аб наў лен ня рэ лі гій на га жыц ця, 

вяр тан ня да ран ніх хрыс ці ян скіх тра ды цый, 

ка лі па між вер ні кам і Бо гам не ста я ла царк-

ва са шмат лі кім сон мам сва іх слу жак. Для 

мно гіх з іх ве ра зра бі ла ся за ла той сі не ку-

рай, якая за бяс пе чы ла ім сыт нае жыц цё. 

Для Буд на га — гэ та сляп цы, якія вя лі лю-

дзей да ду хоў най прор вы. Ён стаў га ра чым 

па шы раль ні кам хрыс то вых за па ве таў.

Па за пра шэн ні пра тэ стан ска га лі да ра 

ў ВКЛ Мі ка лая Ра дзі ві ла Чор на га Буд ны 

ў 1558—1560 га дах вы кла дае тэ а ло гію ў 

Ві лен скім збо ры, пас ля быў пра па вед ні кам 

у Клец кім каль ві нісц кім збо ры. Ад на ча-

со ва ён пі ша па-бе ла рус ку па пу ляр ны і 

зра зу ме лы прос та му на ро ду вы клад хрыс-

ці ян скай на ву кі. Пры пад трым цы Ра дзі ві ла 

Чор на га Буд ны і яго ныя па плеч ні кі Ма цей 

Ка вя чын скі і Лаў рэн Крыш коў скі за сна ва лі 

ў Ня сві жы дру кар ню, у якой у 1562 го дзе 

яны і на дру ка ва лі «Катихисис, то ест на-

ука ста ро дав ная хріс ті ань ская от Све то го 

Писма, для прос тых лю дей язы ка рус ко го, 

въ пы та ні ах и от ка зех събрана». У гіс то-

рыі бе ла рус кай куль ту ры гэ тае вы дан не 

зна мя наль ная з'я ва! Сы мон Буд ны ад на-

віў бе ла рус кае кні га дру ка ван не, па ча тае ў 

1517 го дзе Фран цыс кам Ска ры нам і тым 

са мым пра цяг нуў яго ную асвет ніц кую мі-

сію. У прад мо ве да кня жы чаў Ра дзі ві лаў 

Буд ны за клі каў іх «на ро ду язык милова-

ти». Гэ та быў за клік і да ін шых вы со кіх 

«милостей» не цу рац ца род най куль ту-

ры, якая ду хоў на звяз ва ла іх з прод ка мі. 

Тое, што не ра зу ме лі іх «милости», доб-

ра ба чыў Буд ны — апа ляч ван не вяр хоў 

бе ла рус кай маг на тэ рыі, а за ду хоў ным і 

куль тур ным за ня па дам ішоў і па лі тыч ны 

за ня пад кра і ны.

Шка да, што дру гая бе ла рус ка моў ная 

кні га Сы мо на Буд на га «Аб апраў дан ні 

грэш на га ча ла ве ка пе рад Бо гам» не дай-

шла да на ша га ча су. Яна так са ма вый-

шла ў Ня сві жы ў 1562 го дзе. Са ма наз ва 

інт ры гуе і свед чыць аб сме лас ці ду мак 

бе ла рус ка га мыс ля ра. Нам не вя до мы фі-

ла соф скія апраў дан ні Буд ным грэш на га 

ча ла ве ка пе рад усе ма гут ным Бо гам. Але 

зна мя наль на, што мыс ляр аба ра няе ча ла-

ве ка, а ён і кво лы, і ня шчас ны, і грэш ны, 

і за мест спа чу ван ня і да ра ван ня час ця ком 

атрым лі вае па ка ран не. Ня ма ча му дзі віц-

ца, што па доб ная кні га не маг ла аца лець; 

яе прос та зні шчы лі як ерэ тыч ную і шкод-

ную. За Буд ным за ма ца ва ла ся чор ная 

сла ва ерэ ты ка. Асаб лі вы шок вы клі ка лі 

яго ныя су мнен ні ў бяз грэш ным за чац ці 

Дзе вы Ма рыі. Гэ тае сцвер джан не — не 

са сфе ры тэ а ло гіі, а са сфе ры кры тыч на-

га тлу ма чэн ня са мой па дзеі. Яго за клі ка лі 

аду мац ца і па ка яц ца, а ён пай шоў шля хам 

кры тыч на га па знан ня све ту. Буд ны на ват 

да лу чыў ся да ра ды каль на га кры ла рэ фар-

ма та раў — са цы наў, але і для іх ён быў 

за над та сме лы ў сва іх по гля дах — так са ма 

ерэ тык. І са праў ды, да пыт лі вы ро зум Буд-

на га пра ні каў у та ям ні цы Біб ліі. Ён су мня-

ваў ся ў дог ме аб Трой цы, ад маў ля ю чы Бо-

жую іпас тась Свя то га Ду ха. Хрыс тос для 

Буд на га не Сын Бо жы, а вы дат ны ча ла век 

і пра па вед нік ма раль най чыс ці ні, і са мым 

гэ тым сцвер джан нем мыс ляр уз но сіў ча-

ла ве ка да «бос кас ці». Ён ад маў ляў звык лы 

по гляд на ду шу, для яго «ду ша — гэ та не 

што ін шае, як ча ла ве чае жыц цё...». І пас ля 

смер ці ча ла ве ка яго ная ду ша не ад чу вае ні 

рай скіх аса лод, ні пя кель ных па кут — усё 

гэ та «старечьские басьни».

Буд ны, як ідэа ліст, ма рыў аб ідэа льным 

жыц ці. «Дай нам, Бо жа, та кую ўла ду, пры 

якой мы не ду ма лі б пра ся бе, не пры ні жа лі 

ін шых, да зва ля лі ка заць праў ду ад но ад на-

му, не лі чы лі б ся бе бяз грэш ны мі...» Ён ута-

піст, ка лі ма рыць аб ідэа льным ула да ру — 

бо га ба яз ным, спра вяд лі вым, мі ла сэр ным... 

Ён ву чыў жыць па-хрыс ці ян ску ін шых, а сам 

не змог ужыц ца з людзь мі. Ён зра біў ся із-

го ем. На ват яго «мі лыя бра ты» — са цы я не, 

ад рак лі ся ад яго. А яго ны апя кун Ян Кіш-

ка за ба ра ніў яму ка рыс тац ца дру кар няй. 

У 1582 го дзе Сы мон Буд ны «за бяз бож ныя 

пе ра ка нан ні і дзе ян ні» быў зня ты з па са ды 

пра па вед ні ка ў Лос кім збо ры.

Буд ны зра біў ся гра мад скім із го ем. Лю-

бы мог яго зня ва жыць і па крыў дзіць, а то 

і прос та па здзе ка вац ца. Гэ так п'я ныя жаў-

не ры па тра ба ва лі ад яго ад ра чы ся ад сва іх 

пе ра ка нан няў і па кляс ці ся аб вяр тан ні да 

са праўд най ве ры на дзяр жан ні шаб лі. І ні-

бы та ён вы рак ся і па кляў ся.

Ён быў да след чы кам. «Не аб ход на вы-

пра боў ваць усё, з чым вы ма е це спра-

ву. У ад ва рот ным вы пад ку мы не толь кі 

не па зба вім ся па мы лак, але яшчэ больш 

увяз нем у іх». Вось і вы пра боў ваў усё, вы-

ву чаў, ана лі за ваў, каб па зба віць ін шых ад 

па мы лак. Гэ тае жа дан не пры му ша ла яго 

не толь кі тлу ма чыць сваё ра зу мен не Свя-

то га Пісь ма, але і вы праў ляць шмат лі кія 

па мыл кі, якія ўнес лі ў кні гу пе ра піс чы кі. Ён 

узяў ся пе ра клас ці Свя тое Пісь мо на поль-

скую мо ву. Ад на пру жа най пра цы Сы мон 

Буд ны стра ціў зрок, і та ды ён уз ма ліў ся да 

Бо га, каб вяр нуць зрок на час пе ра кла ду 

Біб ліі. І цуд ад быў ся! Яго ны пе ра клад вый-

шаў у 1572 го дзе, але ад свай го аў тар ства 

Буд ны ад мо віў ся з-за рэ дак тар скіх пра вак. 

Ён быў вы дат ным фі ло ла гам, бо ў сва ім 

пе ра кла дзе вы ка рыс тоў ваў, па вод ле яго 

пры знан ня «сло вы ве лі ка поль скія, ма за-

вец кія, кра каў скія, пад ляш скія, сан да мір-

скія і вель мі шмат рус кіх». Па сут нас ці, гэ та 

бы ла спро ба ства рэн ня ін тэр на цы я наль най 

мо вы для ўсіх на ро даў Рэ чы Па спа лі тай — 

свое асаб лі вае эс пе ран та.

І як ды сі дэн та, яго аб вяс ці лі вар' я там. 

Ні бы та ён не ха цеў ні чо га чуць і ве даць пра 

Бо га і Хрыс та. Ка лі пе рад смер цю яго пра-

сі лі звяр нуц ца да Бо га, дык Буд ны ні бы та 

ад ка заў: «Кля ну ся, я не ве даю ні я ка га Бо га 

і ні я ка га Хрыс та». Яго ная ма гі ла ў Віш не-

ве, дзе ён па мёр у до ме свай го сяб ра па на 

Льва Мал ко на, з ча сам згу бі ла ся. І каб не 

яго ныя пісь мо выя тво ры, дык за бы ла ся б 

і са мо імя. Але жыў ён не дзе ля аса біс тай 

сла вы, а дзе ля по шу ку іс ці ны, якую так і 

не знай шоў. Але не быў рас ча ра ва ны, бо 

іс ці на не ў іс ці не... «Шчы ра ска жу: мне до-

сыць і та го, што не за ка паў свай го ма ло га 

та лен ту, а пры нёс ка рысць», — лі чыў Сы-

мон Буд ны.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Учо ра, між ін шым, быў 

дзень на ра джэн ня ад на го 

з цэнт раль ных бе ла рус кіх 

мас та коў — Язэ па Драз до ві-

ча (130 га доў). І вось я вель-

мі ха це ла на пі саць, што хо ць 

яго ні з кім не па раў ноў ва-

юць, што ён адзін та кі не паў-

тор ны — наш Язэп Драз до-

віч! Але вы свет лі ла ся, што 

з та кі мі вы сно ва мі я па спя-

ша ла ся. Толь кі знай шла па-

ру ар ты ку лаў пра мас та ка 

ў се ці ве — і ад ра зу ж да вя-

ло ся пра чы таць «бе ла рус кі 

Чур лё ніс»... Ска жы це шчы-

ра, ша ноў ныя чы та чы, хто з 

вас зна ё мы з тво ра мі Чур-

лё ні са? Без умоў на, гэ та га 

лі тоў ска га твор цу вы дат на 

ве да юць лю дзі ў мас та коў-

скім ася род дзі прос та ў сі лу 

сва ёй агуль най аба зна нас-

ці ў гэ тай сфе ры. Але ня ма 

су мне ваў, што імя Язэ па 

Драз до ві ча ў нас вя до мае 

на шмат больш! Дык на вош-

та гэ тыя па раў на нні?

Так са ма ду ма ла ся, што 

гэ та ка лон ка бу дзе цал кам 

пра Язэ па Драз до ві ча. Пра 

тое, што Драз до віч — гэ та 

кос мас. І не толь кі ў тым 

сэн се, што ён рас пра цоў-

ваў кас міч ную тэ ма ты ку, 

лі чыў ся бе пра зор ліў цам і 

час ад ча су пі саў пры ду ма-

ныя ўрба ніс тыч ныя пей за жы 

з Мар са і ін шых пла нет. Ён 

ства раў так са ма і кос мас 

на шай гіс то рыі. На яго кар-

ці нах фі гу ру юць Усяс лаў 

Ча ра дзей (не каль кі кар цін), 

Фран цыск Ска ры на (не-

каль кі кар цін), Фран ці шак 

Ба гу шэ віч. Па-мас тац ку ён 

ува саб ляў і гер бы, ін шыя 

сім ва лы даў няй эпо хі. Яшчэ 

адзін на пра мак яго твор час-

ці — ма ля ва ныя ды ва ны, — 

та кі кі ру нак мас тац тва пры-

ня та на зы ваць на іў ным. Та-

кое яно — гра ніч на шчы рае, 

ка ля ро ва-спро шча нае, але 

ад та го не менш каш тоў нае. 

Па га дзі це ся, вель мі ці ка-

вае су сед ства тэм: кос мас, 

на іў насць, гіс то рыя... Тут 

ёсць над чым па раз ва жаць.

Па да ец ца, пры ўсёй ве лі-

чы твор чай асо бы Язэп Драз-

до віч яшчэ не да кан ца на-

мі за свое ны, усвя дом ле ны, 

па люб ле ны. Але ві да воч на, 

што пра цэс у гэ тым кі рун-

ку рас па ча ты. На прык лад, 

па ня дзе лях у каст рыч ні ку (і 

пер шую ня дзе лю ліс та па да) 

у На цы я наль ным мас тац кім 

му зеі а 16-й га дзі не бу дуць 

ла дзіц ца роз ныя лек цыі пра 

Язэ па Драз до ві ча. І штось ці 

мне пад каз вае, што ах вот-

ных іх па слу хаць прый дзе 

да во лі шмат. Бо час на стаў 

зір нуць нам на са міх ся бе. 

І па лю біць.

На жаль, тыя, хто прый-

дзе на Язэ па Драз до ві ча, 

ужо не па ба чаць кар цін Із-

ра і ля Ба са ва, якія ві се лі на 

ін шым па вер се. З апош нім 

днём ве рас ня вы стаў ка 

скон чы ла сваю ра бо ту — а 

бы ло б вель мі доб ра яе пра-

цяг нуць!

Вось што мож на пра чы-

таць пра гэ та га мас та ка, 

яшчэ менш вя до ма га нам, у 

ча со пі се «pARTisan» за 2014 

год: «Пер са наль ная вы ста ва 

бе ла рус ка га мас та ка Із ра-

і ля Ба са ва ад бы ла ся ўжо 

пас ля яго най смер ці. Твор-

ца, яко га сён ня на зы ва юць 

«дру гім Ша га лам», «з'я вай 

са вец ка га і пост са вец ка га 

мас тац тва Бе ла ру сі», «звы-

чай ным ге ні ем», на пра ця гу 

40 га доў у са вец кі пе ры яд 

не атрым лі ваў афі цый на га 

пры знан ня. Двой чы ён звяр-

таў ся ў Мі ніс тэр ства куль ту-

ры СССР з прось бай да зво-

ліць яму па ка заць лю дзям 

свае кар ці ны.

У дру гім ліс це, у 1987 го-

дзе, за не каль кі га доў да 

сва ёй смер ці, мас так пі саў: 

«Я ста ры і за ўсё сваё жыц-

цё ні ра зу не ўдзель ні чаў 

ва ўсе са юз ных вы ста вах. 

Я лі чу гэ та не спра вяд лі вым 

і пра шу ва ша га са дзе ян ня 

для па ка зу ў Маск ве хоць бы 

ад ной ці больш кар цін...»

У тым жа ча со пі се да вя ло-

ся пра чы таць яшчэ шмат не-

ча ка ных і крыўд ных да слёз 

фак таў. Прос та пе ра лі чу іх. 

Та га час нае мас та коў скае 

ася род дзе не да зва ля ла Із-

ра і лю Ба са ву вы стаў ляц ца 

ні дзе. Але ад ной чы яны зга-

дзі лі ся, каб ён зла дзіў аса-

біс тую вы стаў ку. За кры тую, 

без прэ сы і гле да чоў! Гэ та 

зна чыць, яны са мі ха це лі 

па ба чыць яго кар ці ны, але 

імк ну лі ся не да пус ціць, каб 

іх уба чы лі ін шыя! Не як у Са-

юз мас та коў БССР прый шоў 

ліст з Віль ні — там ха це лі 

ар га ні за ваць вы стаў ку Ба-

са ва (дзесь ці ўсё-та кі ўба-

чы лі ад ну кар ці ну). Але ліст 

па прос ту вы кі ну лі, мас та ку 

ні чо га не ска за лі (гэ та гіс-

то рыя ста ла вя до мая знач на 

паз ней). Ка жуць, што ка лі б 

Ба саў жыў у той час у Маск-

ве, то кар ці ны яго маш та бу 

там бы па ка за лі і пра іх на-

рэш це ста ла б вя до ма пуб-

лі цы.

Я пра Із ра і ля Ба са ва да-

ве да ла ся з се ці ва. То тыя, то 

гэ тыя сяб ры ў сва іх стуж ках 

пуб лі ка ва лі не каль кі кар цін 

з вы стаў кі і... заў сё ды за-

хоп ле ныя вод гу кі! Па га дзі-

це ся, са ра фан нае ра дыё ні-

ко лі не хлу сіць. Тым больш 

раз мо ва не пра пэў ны но вы 

фільм, а пра выяўленчае 

мас тац тва.

Аса біс та я па за ўчо ра ўве-

ча ры за бег ла ў му зей за со-

рак хві лін да за крыц ця — ха-

це ла зір нуць на Драз до ві ча, 

пе рад тым як пі саць (яго вы-

стаў ля юць на дру гім па вер-

се). А Із ра і ля Ба са ва вы стаў-

ля лі на пер шым, я зай шла 

ту ды так са ма. Ве да е це што, 

Ба саў мя не прос та ска рыў. 

Па быў шы по бач з яго кар-

ці на мі ўся го дзе сяць хві лін, 

я ад чу ла, што вось яно, са-

праўд нае мас тац тва, — і ад 

яго я атрым лі ваю аса ло ду. 

У кар цін не ве ра год ная яр-

кая, але пя шчот ная ко ле ра-

вая га ма. І ад са міх па ло цен 

сы хо дзіць... пя шчо та, лю боў, 

дух твор час ці, лёг касць — 

так прос та і не акрэс ліць. 

На жаль, гэ та быў апош ні 

дзень, а дак лад ней ве чар, 

ра бо ты вы стаў кі.

Та му, рэ зю му ю чы, хо чац-

ца зра біць дзве вы сно вы. 

Па-пер шае, вы браць якую-

не будзь ня дзе лю і пас ля 

абе ду за ві таць на лек цыю 

пра Язэ па Драз до ві ча вар-

та. Па-дру гое, тыя, хто мае 

та кія паў на моц твы, пра цяг-

ні це ра бо ту вы стаў кі Із ра і ля 

Ба са ва. Ка лі лас ка. Бо мы 

хо чам на рэш це па зна ё міц ца 

з са мі мі са бой та кі мі, якіх не 

ве да лі ра ней.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

Чыс тае за хап лен не. 
Із ра і лем Ба са вым,

або Язэп Драз до віч і кос ма сы, 
якія толь кі па чы на юц ца

Па да ец ца, мы вель мі моц на 

пры звы ча і лі ся па раў ноў ваць ся бе з 

не кім ін шым. За меж ным, быц цам 

бы леп шым. Ад нак леп шыя яны ці 

не, пы тан не спрэч нае. Як мі ні мум, 

ад роз ні ва ец ца ка ла рыт, та му 

ўсе па прос ту роз ныя. Бе ла рус кая 

Швей ца рыя, бе ла рус кія Аль пы, бе ла рус кія мас та кі 

па рыж скай шко лы. Мо жа быць, та кая ад сыл ка 

са праў ды дае не ка то рую агуль ную ін фар ма цыю 

пра тое, што ма ец ца на ўва зе. Ад нак губ ля ец ца 

вель мі шмат ню ан саў. А ў іх уся соль.


