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ЛЁГ КІ СУМ 
І КІС ЛА ВА ТЫ 

СМАК?..
або Мі нус на мі нус 
дае вы раз ны плюс

Жыц цё Афа на сія Фі лі по ві ча бы ло 
дра ма тыч ным і па ву чаль ным. Па ве-
рыў шы ў сваю абра насць быць аба-
рон цам пра ва слаўя, ён асу дзіў ся бе на 
цяж кія вы пра ба ван ні. Яго лі чы лі звар'-
я це лым, кі да лі ў вяз ні цу, яму за ты ка лі 
рот, яму не ве ры лі... Зда ва ла ся, ён 
губ ляў па чуц цё рэ аль нас ці, зда ва ла ся, 
ён сам не ра зу меў, што ро біць, зда ва-
ла ся, ён сее ня на вісць і ва ро жасць... 
Су пя рэч лі вы і прос ты, ва яў ні чы і мі ра-
лю бі вы, вя лі кі і «не дзный». Афа на сій 
Фі лі по віч — гэ ты «пра во вер ный слу га 
Божий».

Атры маў шы доб рую аду ка цыю ў 
брац кай школ цы, ве ра год на, у Бя рэс ці, 
Афа на сій у ма ла до сці на стаў ні чаў «па 
на уках цер ков но-русских». Сем га доў 
ву чыў «ца рэ ві ча мас коў ска га» — яшчэ 
ад на го са ма зва на га прэ тэн дэн та на 
цар скі па сад Яна Фаў сты на Лу бу, яко-
га апе ка ваў канц лер Леў Са пе га.

Зрэш ты, Афа на сій зра зу меў «опыт-
ность све та» і ў 1627 го дзе стаў ма-
на хам Ві лен ска га Свя та-ду хаў ска га 
ма нас ты ра. Пас ля бы лі Ку цей нскі ма-
нас тыр ка ля Ор шы і Між гор скі ма нас-
тыр ка ля Кі е ва. Усё жыц цё па мя таў 
Афа на сій на ка зы свай го ду хоў на га 
на стаў ні ка ай ца Ка мен та рыя: «При-
намней, тые три речи за хо вай: пер-
шая — будь по слуш ным старшим 
своим, дру гая — правила цер ков но го 
пилнуй, тре тяя — бе сед женских сте-
режися. Тыя гды, даст Бог, сохраниш, 
спа сёш ся и бу деш по тре бен на служ бу 
церкви Христовой». Гэ тых пра ві лаў 
Афа на сій і пры трым лі ваў ся.

Тры га ды з 1633 го да Афа на сій у 
са не іе ра ма на ха ўзна чаль ваў Ду бай-
скі ма нас тыр ка ля Пін ска. Тут ён вёў 
зма ган не са злы мі ду ха мі «видомыми 
и невидомыми». Маг чы ма, «злыя ду-
хі» — гэ та свец кія спа ку сы, ці ў міс тыч-
ным аза рэ нні трыз ні лі ся яму д'яб лы. 
Уво гу ле ў рэ лі гій най эк заль та цыі Фі-
лі по віч ба чыў ней кія па та ем ныя зна кі 
ці чуў го лас Бо жай Ма ці.

Не толь кі ма літ ваю, але і спра-
ваю ха цеў Афа на сій слу жыць Бо гу. 
Во сен ню 1637 го да Фі лі по віч па кі нуў 
ма нас тыр скую кел лю і пай шоў па све-
це збі раць мі лас ці ну для ма нас ты ра. 
Мі лас ці ну ён ра шыў пра сіць у са ма го 
ца ра, ні бы та са мая Бо жая Ма ці, якая 
з'я ві ла ся да яго пад час ма літ вы, ука-
за ла яму: «Цар московский збду ем ми 
цер ков! Иди до не го».

Шлях да Маск вы быў цяж кі. Фі-
лі по віч і яго спа да рож ні кі ка ля Пра-
по ша ка тра пі лі ў стра шэн ную бу ру, 
блу ка лі доў га ў не па га дзі і ледзь не 
па та ну лі ў Дняп ры, ледзь не зга рэ лі 
ў бу дын ку, дзе знай шлі са бе пры ту-
лак. Вы пра ба ван ні Афа на сій тры ваў 
муж на.

У Маск ве ён усё ж тра піў на пры-
ём да ца ра Мі ха і ла Ра ма на ва. Але 
кош там вы да чы дзяр жаў най тай ны 
пра «мас коў ска га ца рэ ві ча», яко га ён 
на ву чаў. Ду маў, што ро біць доб рую 
спра ву, бо з-за гэ та га са ма зван ца 
маг ло быць «мно го зло го». Здзіў ляе 
на іў ная пра ста та Фі лі по ві ча, ка лі ён 
шчы ра пра ва куе ца ра на вай ну з Рэч-
чу Па спа лі тай у аба ро ну пра ва слаўя. 
І зноў, ні бы та гэ та па жа дан не Бо жай 
Ма ці, якая ні бы та за га да ла яму ска-
заць ца ру: «звитяжай неприятели 
наши». З-за рэ лі гій на га фа на тыз му 
ён не ра зу меў, што рас паль вае ня на-
вісць ся род хрыс ці ян. Зда ец ца, Фі лі по-
віч жыў сва і мі апан та ны мі па чуц ця мі, 
а не раз важ лі вым ро зу мам. Ад нак ён 
не шу каў аса біс тай ка рыс ці ці сла вы. 
Сваю мі сію вы зна чаў сціп ла: «А за-
пы та ет ли хто: «Чи про рок ты, што то 
мо віш?». В покори сер деч ной од по-
вем: «Не про рок, толь ко слу га Бо га 
сотворителя мо е го, по сла ный вед луг 
ча су, абым пра вду каж до му мовил». 
І праў ду ён ка заў, на ват ка ра лю Ула-
дзі сла ву Ва зе, пе ра ка на ны, што яна 
да па мо жа ўста ля ваць спра вяд лі васць, 
не ра зу ме ю чы, што праў ду не лю бяць 
і та го, хто яе ка жа, так са ма. За сваю 
праў ду Афа на сій апы нуў ся ў ста но ві-
шчы, ка лі яго не на ві дзе лі і чу жыя, і 
свае — ён быў гна ны і зня ва жа ны.

Пас ля вяр тан ня з Маск вы ў 1640 го-
дзе Фі лі по віч стаў ігу ме нам Сі мя о наў-
ска га ма нас ты ра ў Бя рэс ці. Апан та на 
ён аба ра няе ма нас тыр ад за ха даў 
уні я таў за ва ло даць свя ты няй. І ні бы-
та па чуў шы го лас Ку пя ціц кай Бо жай 
Ма ці, каб па тра ба ваў ад ка ра ля Ула-
дзі сла ва Ва зы, «грозячи правдивым 
гне вом и страш ным су дом Божим», 
ад ме ны цар коў най уніі, Афа на сій Фі-
лі по віч шчы ра па ве рыў, што на яго 
«пал» дух свя ты і ён абра ны для свя-
той мі сіі. А та му на сой ме ў 1643 го дзе 

Афа на сій не толь кі па тра буе ад ка ра ля 
ска са ван ня уніі, але і па гра жае ка ра лю 
Бо жым гне вам. Гэ та бы ла ад кры тая 
аб ра за ка ра леў скай год нас ці. Сойм не 
адоб рыў гэ та га вы ступ лен ня. Пра ва-
слаў ныя іе рар хі ад цу ра лі ся ня стры ма-
на га ігу ме на і аб вяс ці лі яго вар' я там. 
Фі лі по ві ча па са дзі лі ў вяз ні цу, каб не 
на ра біў боль ша га глуп ства і не на клі-
каў бя ды на пра ва слаў ную царк ву. 
Не ма ве да ма як Афа на сій вы зва ліў ся, 
але на во лі ён у край нім за па ле бе гаў 
па вар шаў скіх ву лі цах і кры чаў: «Бе-
да прок ля тым и не вер ным!» Яго зноў 
за са дзі лі ў вяз ні цу. Ду хоў ны суд над 
ім у Кі е ве ўсё ж вы зва ліў яго з ня во-
лі, але не на доў га. Фі лі по віч зноў апы-
нуў ся ў вяз ні цы, ужо за вы да чу тай ны 
«мас коў ска га ца рэ ві ча». За паў го да 
зня во лен ня Афа на сій на пі саў не каль-
кі пуб лі цыс тыч ных тво раў у аба ро ну 
пра ва слаўя і з на пад ка мі на унію. Па 
ка ра леў скім на ка зе кі еў скі міт ра па літ 
за мкнуў не па кор лі ва га ма на ха ў Кі е-
ва-Пя чэр скім ма нас ты ры, каб той «не 
могл жад ных (ні я кіх) го ло сов робити». 
Тут у цес най кел лі Афа на сій на пі саў 
свой га лоў ны твор — «Дыя ры уш» — 
адзін з шэ дэў раў ста ра даў няй бе ла-
рус кай лі та ра ту ры. «Дыя ры уш» — не 
толь кі ўспа мі ны аў та ра, але і вы кры ва-
льныя пра мо вы, і ба га слоў скія дум кі, 
і га ра чая па ле мі ка, і рэ лі гій ныя гім ны. 
Аў тар са браў пад ад ной вок лад кай 
пе ра жы тае і пе ра ду ма нае, каб пе ра-
даць свой ду хоў ны на бы так: «...для 
ведомсти лю дем пра вос лав ным, хо-
тячим о том те пер и у по том ные ча сы 
ве дать».

На сва бо ду Афа на сій вый шаў пас-
ля смер ці кі еў ска га міт ра па лі та Пят ра 
Ма гі лы на па чат ку 1647 го да і вяр-
нуў ся ў свой ма нас тыр у Бя рэс ці. Тут 
і на пат ка ла яго па кут ніц кая смерць. 
5 ве рас ня 1648 го да яго рас стра ля лі 
жаў не ры па да но се аб су вя зях з ка-
за ка мі Баг да на Хмяль ніц ка га. Бе рас-
цей скі ва я во да не стаў вы свят ляць ві-
ны Фі лі по ві ча і вы даў яго на рас пра ву. 
Ён вы тры маў ка та ван ні аг нём, але не 
ад мо віў ся ад по гля даў: «Што юж рекл, 
том рекл, а з тым умираю». Пе рад 
смер цю Афа на сій прад рок пра сле-
да ван не пра ва слаў най царк вы, але 
пас ля і яе роск віт «як крын ся род цяр-
ноў ні каў і яе іск ра ў по пе лу за ры тая 
з'я віц ца, за зі ха ціць і ўсё асве ціць». 
Зрэш ты, так і ста ла ся. Толь кі праз 
доў гі час і праз цяж кі цяр ніс ты шлях 
пра ва слаў ная царк ва за ня ла свае ад-
мет нае і год нае мес ца ў ду хоў ным 
жыц ці Бе ла ру сі. А апан та ны зма гар 
за яе — свя ты пра па доб на му ча нік 
Афа на сій Фі лі по віч — стаў ад ным з 
ня бес ных за ступ ні каў Бе ла ру сі.

Ві таўт ЧА РОП КА.

«Спорт — гэ та вы со кае мас тац тва» — та кі тэ зіс не 

вы клі кае су мне ваў, і та му ад па вед ную наз ву мае 

вы стаў ка, якая пра хо дзіць у ста ліч ным На цы я наль-

ным цэнт ры су час ных мас тац тваў, што па ву лі цы 

Ня кра са ва, 3. Экс па зі цыя пра цяг не сваю ра бо ту да 

14 верасня. А ўжо сён ня ў 18.30 яе мож на па гля дзець 

ра зам з ку ра та рам Дзі най Да ні ло віч.

У між на род най вы стаў цы пры ма юць удзел фа то гра фы і 
мас та кі з 12 кра ін: Азер бай джа на, Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Бель-
гіі, Вя лі ка бры та ніі, Гер ма ніі, Гру зіі, Іс па ніі, Літ вы, Поль шчы, 
Ра сіі, Сла ва кіі. Гас цям і жы ха рам ста лі цы прад стаў ле на 
маш таб ная экс па зі цыя ар хіў на га фо та і су час ных фа та-
гра фіч ных пра ек таў, пла ка таў, ві дэа за пі саў, скульп тур ных 
аб' ек таў, звест кі пра пер фор ман сы. Усе гэ тыя ма тэ ры я лы 
да сле ду юць тэ му спор ту ў шы ро кім куль ту ра ла гіч ным, гіс-
та рыч ным і са цы яль ным кан тэкс це.

Зы ход ным пунк там экс па зі цыі ста ла ка лек цыя ар хіў-
ных фа та гра фій і кі на за пі саў са збо ру Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га ар хі ва кі на фо та фо на да ку мен таў, якая ілюст руе 
асаб лі вас ці куль ту ры спар тыў на га це ла ў са вец кі пе ры яд 
(1940—1970-я га ды). Фо та здым кі і кі на кад ры спар тыў ных 
спа бор ніц тваў, усе са юз ных спар та кі яд, спар тыў ных па ра-
даў, пра цэ су пад рых тоў кі і трэ ні роў кі ат ле таў, парт рэ ты 

вы дат ных спарт сме наў та го ча су з'яў ля юц ца да ку мен та мі 
цэ лай эпо хі, ка лі культ зда ро ва га, моц на га це ла аса цы я-
ваў ся з ма ла до сцю і сі лай кра і ны, а ма са вае за хап лен не 
спор там бы ло част кай гла баль на га пра цэ су вы ха ван ня 
«ча ла ве ка бу ду чы ні».

Тра піць на вы стаў ку мож на па ўва ход ных бі ле тах у На-
цы я наль ны цэнтр су час ных мас тац тваў.

Ва сіль КА РАБ ЛЁЎ.

Афа на сій Фі лі по віч
(1597—1648)

СПАР ТЫЎ НЫ «ЧА ЛА ВЕК БУ ДУ ЧЫ НІ»За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Ча сам хо чац ца крыш ку па су ма ваць. І не заў сё ды гэ-

та дрэн на. Плы ні су му не па збеж на на бя га юць пас ля 

вель мі доб ра га ча су — як бу ра пен ная хва ля, якая 

сы хо дзіць з уз бя рэж жа, па кі дае ас кеп кі ра ка він. Су-

ма ваць — зна чыць пад во дзіць вы ні кі. Ду маць пра 

важ нае і не вель мі, пра тое, што на са мрэч пры но сіць 

аса ло ду, а што варта пакінуць, — і та кім чы нам вы-

стаў ляць для ся бе не ка то рыя ары ен ці ры.

Пры бліз на та кі стан быў у мя не ў мі ну лы па ня дзе лак. 
З ад на го бо ку, ха це ла ся крыш ку мінору. Бо я толь кі што 
прыехала з вы ез ду на пры ро ду, у лес, дзе бы ла ў цу доў най 
кам па ніі, — вярнулася ў звыклую рэальнасць. А, з ін ша га 
бо ку, ду ша пра гну ла пра ця гу свя та.

Вось і тра пі ла ся мне ў мет ро рэ кла ма спек так ля «Юбі лей 
юве лі ра» ў На цы я наль ным ку па лаў скім тэ ат ры. У се ці ве 
знай шла апі сан не — пастаноўка ство ра на спе цы яль на для 
найста рэй шай тру пы тэ ат ра — тых ар тыс таў, якія ўжо на 
за слу жа ным ад па чын ку. Та лент з уз рос там ні ку ды не зні кае, 
та му гэ тых ак цё раў вы ра шы лі за дзей ні чаць.

Дзі вос ным чы нам «Юбі лей юве лі ра» спраў дзіў мае ўнут-
ра ныя ча кан ні і тра піў, што на зы ва ец ца, у са мы яб лы чак. 
Лёг кі са лод кі роздум раз лі ваў ся ў за ле. Ён плаў на пе ра ця-
каў у пэў ную ба гем ную ўзнёс ласць, захапленне. На паў няў 
той аса ло дай, якую атрым лі ва еш хі ба што ў ста ліч ным 
Ку па лаў скім тэ ат ры.

У спек так лі ад са ма га па чат ку за кра на юц ца мно гія ма гіст-
раль ныя для кож на га ча ла ве ка тэ мы. Га во рыц ца пра тое, што 
жыц цё ад ной чы скон чыц ца і, мо жа быць, скон ужо ста іць за 
дзвя ры ма. І ці хо піць ча су зра біць штось ці са мае важ нае? 
Пра тое, што ма ра не аб ход на кож на му ча ла ве ку: без яе 
жыц цё бу дзе паў ко лер ным. Гэ ты спек такль і пра свар лі вую 
жон ку — прытым яна ка ха ная і ка хае! Ён пра скла да ныя 
ад но сі ны баць коў і дзя цей — і пра тое, што гэ тыя ад но сі ны 
па він ны быць для кож на га вя лі кай каш тоў нас цю.

У «Юбі леі юве лі ра» амаль 90-га до вы хво ры ня злом на 
ве рыць у сваю свет лую зор ку. Жан чы на, якую ні хто ў жыц ці 
не лю біў і не ка заў ёй доб рых слоў, ад важ ва ец ца стаць ка-
ра ле вай!.. А жон ка та го са ма га хво ра га го ра ча пры зна ец ца, 
што і ка хае, і раў нуе яго вель мі моц на, ня гле дзя чы на ўсе 
кро пель ні цы і таб лет кі...

Сцэ ны з ма ла до сці ге ро яў зроб ле ны над звы чай яск ра-
ва — яны ні бы зна хо дзяц ца ў га ла гра ме, раз маў ля юць і 
тан цу юць ад но з ад ным у ін шым, па ра лель ным све це — ад 
гэ тай пры га жос ці не маг чы ма ад вес ці по зірк.

...У сва ім ра бо чым рас кла дзе ка ра ле ва па зна чы ла су-
стрэ чу з га лоў ным ге ро ем на 60 га доў на пе рад! А ка ра лі, як 
вя до ма, не спаз ня юц ца. Тут яшчэ раз ус па мі на еш пра пунк-
ту аль насць — тую са мую, якая з'яў ля ец ца вет лі вас цю ма-
нар шых асоб. Ад нак ці па цвер дзіц ца яна гэ тым ра зам?..

Ра зам з ак цё ра мі Ку па лаў ска га тэ ат ра пе ра жы ва еш той 
сум, ка то ры не ад дзель ны ад ра дас ці. Пра сей ва еш сваю 
паў ся дзён насць праз сі та знач нас ці. І ра зу ме еш, што на 
не ка то рых важ ных рэ чах трэ ба мац ней скан цэнт ра вац ца. 
І што не ка то рыя, на пер шы по гляд неістотныя, з'яў ля юц ца 
са праўд най каш тоў нас цю.

* * *
Да поў ніць ус пры ман не спек так ля (ці ча гось ці па доб на га 

да яго) мож на, як бы ба наль на для ка гось ці гэ та ні гу ча ла, 
бу тэрб ро дам з ла со сем і ка ва лач кам лі мо на і грэй пфру та-
вым со кам, на бы ты мі ў ант рак це ў тэ ат раль ным бу фе це. 
Кіс лы смак, па мно жа ны на лёг кі сум, як той мі нус на мі нус, 
дае яск ра вы, вы раз ны плюс. Бо па куль ча ла век жы вы, ён 
заў сё ды зной дзе на го ду для ра дас ці. І зу сім ма лень кую або 
на ват агром ніс тую ма ру.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сцэ на з ма ла до сці га лоў ных ге ро яў 
спек так ля «Юбі лей юве лі ра».

Што та кое «ка лек тыў нае це ла»? Ча му ву шы спарт сме наў 
ста лі тэ май фо та пра ек та? Пра гэ та сён ня рас па вя дзе 

ку ра тар пра ек та Дзі на Да ні ло віч.


