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Усіх ма іх дзя доў,

узя тых веч ным сном,

Хто ве ры не змя ніў

і праў ды не па ру шыў,

Пра шу ад но, ні бы

прад Бо жым ал та ром:

Ма лі це ся за нас,

ма цуй це на шы ду шы...

Ма лі це ся, каб нам

збы лі ся ва шы сны

Пра шчод рыя па лі

і воль ныя аб ша ры,

Каб мат чы най жур бы

не ба чы лі сы ны,

Каб баць ка ву рал лю

не за чар ні лі хма ры,

Каб ад дзя во чых слёз

ні ко лі не сша рэў

Ва лош ка мі

укве ча ны аб рус,

Каб у не бе вес на вым

жаў рук не аня меў —

Ма лі це ся за на шу Бе ла русь.

«Звязда» тры гады таму ўжо 

пісала пра ба цюш ку, які зды-

мае ро лі кі і шукае кан так т 

з мо лад дзю дзе ля кру шэн ня 

стэ рэа ты паў аб пра ва слаўі, 

якія моц на за ма ца ва лі ся ў са-

вец кі, пост са вец кі час і ця пер 

пра цяг ва юць жыц цё ў фор-

ме ме маў. Змест па ста ян ны, 

фор ма ж за ле жыць ад ча су. 

Мо ва ма ла до га па ка лен ня 

знач на ад роз ні ва ец ца ад мо-

вы іх баць коў. Та му, каб дас-

ка на ла рас тлу ма чыць ча ла-

ве ку тыя ці ін шыя ўстой лі выя 

рэ чы, трэ ба зна хо дзіц ца ў 

ад ной плос кас ці з суб' ек там. 

Ай цец Аляк сандр Кух та знай-

шоў но вы ра курс на пра ва-

слаўе, аб раў шы фор му па да-

чы кан тэн ту це раз YouTube.

Ба цюш ка адкажа#А 
пра гра міс ты ка па ча кае

Вы рас Аляк сандр у звы чай най 

сям'і. І ву чыў ся ў лі цэі БДУ, рых ту-

ю чы ся бе да пра фе сіі пра гра міс та. 

Але па ра лель на з гэ тым ма ла ды 

ча ла век ад чу ваў, што «яго нае, са-

праўд нае» дзесь ці по бач... З 16 га-

доў Аляк сандр пры служ ваў у хра-

ме. З гэ та га ўзрос ту юнак па чаў 

су рьёз на за дум вац ца пра ве ру.

— Не так страш на, ка лі баць кі 

не вод зяць дзі ця ў храм. Дрэн на, 

ка лі яны са мі, да рос лыя, не імк-

нуц ца да ду хоў на га жыц ця. Дзі ця 

не асэн соў вае та го, што ад бы ва-

ец ца на во кал, і ка лі баць кі са мі 

сур' ёз на не ста вяц ца да Царк вы, 

пры хо дзяць на служ бу, бо так ім 

ска за лі ба бу лі, то які сэнс? Кру та, 

ка лі сям'я хо дзіць у храм, вя до ма ж 

і дзі ця бя руць з са бой, а тое, тым

ча сам, звы ка ец ца з аб ста ноў кай. 

Але са праўд нае асэн са ван не пры-

сут нас ці Бо га пры хо дзіць у больш 

да рос лым уз рос це. Ча ла век сам 

зна хо дзіць ве ру, це раз свае па-

мыл кі, прай шоў шы па-свой му ня-

прос ты шлях. У мя не ёсць ма лень-

кі сын, спа дзя ю ся, што ў бу ду чым 

ён так са ма за хо ча пай сці па ма іх 

сля дах. Але — вы бар за ім.

— Сям'я да па ма гае зды маць 

ро лі кі?

— Мая сям'я мя не тры вае, і за 

гэ та ім вя лі кі дзя куй.

Хто «не ў тэ ме», па ду мае: ну 

як гэ та? Ня ўжо ў ба цюш кі ча су не 

ха пае на сям'ю? Зды маць ро лі кі — 

ад на спра ва. Пад трым лі ваць свой 

YouTube-ка нал — ужо ін шая, і гэ та 

не за ба ва, а кар пат лі вая пра ца, 

якая з'я дае час імк лі ва. Да во дзіц ца 

тра ціць на ства рэн не ад на го толь кі 

вы пус ку больш за 30 ра бо чых га-

дзін. Зра зу ме ла, што, ка лі ты пра-

во дзіш так шмат ча су на сту дыі, а 

ця бе ча ка юць до ма жон ка і сын, 

то гэ та не зу сім нар маль на. Тут 

вар та па ду маць, што важ ней. Ця-

пер наш ба цюш ка-бло гер «зба віў

хут касць»: ска ра ціў час на пад ры х-

тоў ку ро лі каў і на ват ад мо віў ся ад

не ка то рых пра ек таў. YouTube — 

цу доў на, але ж по бач бя жыць са-

праўд нае жыц цё...

Ла ма ем хэй тар скія 
стэ рэа ты пы

Перш чым зды маць, ай цец 

Аляк сандр па чаў ду маць, на якую 

аў ды то рыю бу дзе пра ца ваць і якім 

чы нам да яе звяр тац ца. Для та го 

каб быць зра зу ме тым у пэў ным 

ася род дзі, вар та ве даць яго куль-

тур ны код, ад чу ваць па ка лен не. 

Да пад лет каў уста ля ваць куль тур-

ны код не атры ма ла ся, у по лі зро ку 

ака за лі ся ра вес ні кі ба цюш кі. Спра-

ва ў тым, што лю дзі 25—30 га доў 

па ста тыс ты цы най больш ак тыў на 

на вед ва юць YouTube. Гэ та аб лег-

чы ла ра бо ту, але не змен шы ла яе 

аб' ёму. Наз ву абы гра лі: «Batushka 

ад ка жа», а фар мат вы пус каў на-

гад вае ві дэа-дзён нік ін тэ ле кту аль-

на га ха рак та ру. Асноў ная за да ча: 

па кро ка ва, мак сі маль на прос та і 

з пры кла да мі па ка заць ча ла ве ку, 

што са бой уяў ляе пра ва слаў ная 

ве ра. Што яна зу сім не та кая, як 

яе сён ня звык лі прад стаў ляць у 

ме мах. За што спа лі лі на вог ні-

шчы Бру на і ка на ні за ва лі апош ня-

га ца ра Ра сій скай ім пе рыі? Што 

агуль на га ёсць па між на ву кай і рэ-

лі гі яй? Што на са мрэч та кое пост? 

Тэ мы ро лі каў са мыя роз ныя, але ў 

асно ве кож най ля жыць грун тоў нае 

і сіс тэм нае тлу ма чэн не за ко наў і 

пра ві лаў, які мі мо гуць на пу жаць 

«усё вед ныя» ба буль кі і тыя, хто 

лю біць шу каць ва ўсім па лі тыч ныя 

і ка рыс лі выя ма ты вы.

Мо ва бло ге ра ад па вя дае аў ды-

то рыі — су час ныя мод ныя сло вы, 

ад па вед на пад рых та ва ныя жар ты, 

іро нія, ме та фа ры, доб рыя ме мы. 

Ай цец Аляк сандр аб раў рус кую 

мо ву, та му што яго ка нал пра гля-

да юць не толь кі ў Бе ла ру сі.

— Пры хо дзіц ца ба чыць па ве-

дам лен ні з іра ніч ным ад цен нем. 

Ка лі трап ля юц ца скла да ныя пы-

тан ні, і я не ве даю, што ад ка заць, 

то на праў ляю ча ла ве ка на пра ект 

«Ба цюш ка Ан лайн». Час цей гу-

чаць тэ мы аса біс та га, ін тым на га 

ха рак та ру. Я не вы ра шаю ся мей-

ныя кан флік ты праз ін тэр нэт, не 

стаў лю «ды яг наз» той ці ін шай 

сі ту а цыі та кім чы нам. Кож ная 

гіс то рыя — суб' ек тыў ная і па тра-

буе ін ды ві ду аль на га па ды хо ду да 

ча ла ве ка. Дыс тан цый на, у па ве-

дам лен ні, скла да на змяс ціць не-

аб ход ную па ра ду. У ін тэр нэ це мая 

спра ва, у пер шую чар гу, га ва рыць 

пра Бо га.

Да во дзі ла ся атрым лі ваць па-

ве дам лен ні ад ня ве ру ю чых лю-

дзей з па зі тыў най ацэн кай ро лі ка. 

Дзесь ці клас на абы гра на, ці ка ва 

рас тлу ма ча на і без ліш ня га па-

фа су. Пры ем на чы таць та кія ка-

мен та рыі, бо, хто ве дае, ча ла век

пра гля дзіць адзін-два ро лі кі, за-

тым па ле зе гуг ліць фак ты (хоць бы 

дзе ля па цвяр джэн ня та го, аб чым 

ка жа ба цюш ка-бло гер), тым са-

мым па глыб ля ю чы ся ў тэ му. Мэ та 

ў гэ тым і за клю ча ец ца.

Пра гля да ю чы ві дэа ма ла до га 

ба цюш кі-бло ге ра, ад чу ва еш све-

жы по гляд на хрыс ці ян ства. Мно гія 

дзі вяц ца з та ко га сты лю, хтось ці 

прос та ці ка віц ца, ёсць і тыя, хто не 

пры мае та кі ра ды каль ны ход.

— Усім па да бац ца не маг чы ма. 

Ка лі ёсць якія не па ра зу мен ні між 

людзь мі, то гэ та за ле жыць ад та-

го, у якім ра кур се яны гля дзяць на 

ад ну і тую ж рэч. Дзе цям тлу ма-

чаць фі зі ку на прос тых пры кла дах,

якія, у сваю чар гу, не ўспры ма юц ца 

ўсур' ёз на ву чо ным уз роў ні.

...Вы клю чыць YouTube 
і па ехаць у Мі ха на ві чы

Вёс ка Мі ха на ві чы не вя лі кая, та-

му пры ход хра ма Дзі міт рыя Рас-

тоў ска га, у якім ай цец Аляк сандр 

слу жыць у якас ці па моч ні ка на ста я -

це ля, до сыць сціп лы. Ба цюш ка 

пры зна ец ца, што не па ра зу мен няў 

з пры ха джа на мі ня ма, вель мі хут ка 

ўста ля ва лі ся доб рыя, да вер лі выя 

ад но сі ны, ня гле дзя чы на тое, што 

ба цюш ка ма ла ды. Ай цец Аляк-

сандр — іе рэй, скон чыў Мін скую 

ду хоў ную се мі на рыю і ма гіст ра ту-

ру Мін скай ду хоў най ака дэ міі.

— Бы лі на Свя той Зям лі?

— Не, у Іе ру са лім ка лі і да вя-

дзец ца па ехаць, то ў якас ці звы-

чай на га ту рыс та: з фо ці кам і без 

ры зы.

Я ўстаю, каб раз ві тац ца, ай цец 

Аляк сандр ся дае за ноўт: зноў вы-

ву чае пра гра ма ван не, ад но дру го-

му не пе ра шка джае, тым больш 

што бло ге ру без гэ та га скла да на.

Ка ця ры на КАС ЦЕ ВІЧ.

Ютуб па ка жа — ба цюш ка ад ка жа
Свя тар хра ма вёс кі Мі ха на ві чы на мове маладых расказвае пра вечнае

2 ЛІС ТА ПА ДА

1909 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пру-

сы, ця пер у Са лі гор скім ра ё не) 

Мак сім Лу жа нін (Аляк сандр 

Амврось е віч Ка ра тай), бе ла-

рус кі па эт, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Бе ла ру сі. Пра ца-

ваў у ча со пі се «Уз вы шша», на Бе ла рус кім 

ра дыё. З 1935 го да — на вы да вец кай ра бо це 

ў Маск ве. У 1944—1953-м — у га зе це «Звяз-

да», ча со пі се «Во жык», у 1967—1971-м — 

га лоў ны рэ дак тар сцэ нар най ка ле гіі кі на сту-

дыі «Бе ла русь фільм». У 1933 го дзе быў рэ прэ са ва ны, рэ абі лі-

та ва ны ў 1956-м. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Га ла сы га ра доў», 

«Шы ро кае по ле вай ны», «Як на ра джаў ся но вы свет» і ін шых. 

Вы сту паў як пе ра клад чык, кры тык і пуб лі цыст, пі саў сцэ на рыі 

філь маў, тво ры для дзя цей. Па мёр у 2001 го дзе.

1974 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Рус лан Аль бер та віч 

Са лей, бе ла рус кі спарт смен (ха кей з шай бай), 

аба рон ца, за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі. Вы сту паў у 

мін скіх ка ман дах «Юнац тва», «Ды на ма», «Ці ва лі». З 1996 го да — 

у клу бе «Ана хайм Май ці Дакс» (ЗША), у скла дзе яко га ў 

2003 го дзе вый шаў у фі нал Куб ка Стэн лі. Член на цы я наль най 

збор най ка ман ды Бе ла ру сі, у скла дзе якой за няў 4-е мес ца 

на XІX зі мо вых Алім пій скіх гуль нях (2002); 5—8-е мес цы — 

на XVІІІ зі мо вых Алім пій скіх гуль нях (1998). Чэм пі ён Бе ла ру сі 

(1994—1995). За гі нуў ра зам з ка ман дай «Ла ка ма тыў» 7 ве рас ня 

2011 го да пры ўзлё це са ма лё та ў яра слаў скім аэ ра пор це.

Су свет ны дзень муж чын. Ад зна ча ец ца з 

2000 го да па іні цы я ты ве Вен ска га ма гіст ра-

та, фон ду М. С. Гар ба чо ва, ад дзя лен ня ААН 

у Ве не і між на род най ар га ні за цыі «Ме ды кэл 

Кан экшн».
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