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Святы Айцец Бэнэдыкт XVI



Рэдакцыйная рада:
арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, Мітрапаліт Мінска�Магілёўскі,
кс. Аляксандр Амяльчэня, Ірына Багдановіч,
Данута Бічэль, кс. Юры Быкаў, Мар’ян Дукса, Ірына Жарнасек, Алесь Жлутка,
Лідзія Камінская, кс. Юрый Касабуцкі (касцёльны кансультант),
Аліна Новікава, Ала Сямёнава, Юры Туронак, Аляксандр Ярашэвіч.
Галоўны рэдактар — Крыстына  Лялько.
Мастацкі рэдактар — Уладзімір Вішнеўскі.
Тэхнічны рэдактар — Алег Глекаў.
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Жыццё Касцёла
Арцыбіскуп Тадэвуш КАНДРУСЕВІЧ
ЗВАРОТ У СУВЯЗІ З РАШЭННЕМ
ПАПЫ БЭНЭДЫКТА XVI АБ СЫХОДЗЕ
З ПАСАДЫ НАСТУПНІКА СВЯТОГА ПЯТРА

Арцыбіскуп Клаўдыё ГУДЖЭРОЦЦІ
ГАМІЛІЯ ПАДЧАС СВЯТОЙ ІМШЫ
ЗА СВЯТОГА АЙЦА БЭНЭДЫКТА XVI

Год веры
Павел КРУПА OP
ВЯЛІКІ ВЫБУХ МЕЎ СВОЙ ВЫБУХ

Да 400�годдзя з’яўлення
абраза Маці Божай у Будславе
Ганна ШАЎЧЭНКА
ЛЕГЕНДА ПРА БУДСЛАЎ У «ЛІТВІНСКІХ
МАЛЮНКАХ» ІГНАТА ХОДЗЬКІ

Аркадзь ШПУНТ
РАЗЛІВЫ СВЯТЛА

Алесь ШАТЭРНІК
ЗІМОВЫ ПЛЕНЭР У БУДСЛАВЕ

На шляху веры
Інтэрв’ю Iрыны ЖАРНАСЕК
з а. Тамашам МІКАМ
СПАЗНАЦЬ РАДАСЦЬ І СВАБОДУ

70 гадоў росiцкай трагедыi
Iрына ЖАРНАСЕК
З ПАКУТАЎ, МУЧЭННЯЎ, АХВЯРЫ…

Галерэя
Валеры БУЙВАЛ
ХУСЭПЭ ДЭ РЫБЭРА.
СВЯТАЯ АГНЕШКА Ў ВЯЗНІЦЫ

Пераклады
Клайв Стэйплз ЛЬЮІС
ЧАТЫРЫ ВІДЫ ЛЮБОВІ

Стэфан СВЯЖАЎСКІ
СВЯТЫ ТАМАШ, ПРАЧЫТАНЫ НАНАВА

Літаратуразнаўства
Кс. Кірыл БАРДОНАЎ
РЭЛІГІЙНАСЦЬ ГЕРОЯЎ ПАЭМЫ
ЯКУБА КОЛАСА «НОВАЯ ЗЯМЛЯ»

Нашы святыні
Адам МАЛЬДЗІС
НЯХАЙ АБРАЗ ЗНОЎ ТВОРЫЦЬ ЦУДЫ

Аляксей ЯРОМЕНКА
КАТАЛІЦКІЯ СВЯТЫНІ АСТРАВЕЧЧЫНЫ

Літаратуразнаўства
Язэп ЯНУШКЕВІЧ
ДУХОЎНЫЯ АПЕКУНЫ ПАЎЛЮКА БАГРЫМА

Паэзія
Мар’ян ДУКСА
ПТУШКА ВЕЧНАСЦІ — ДУША

Аксана ДАНІЛЬЧЫК

Юбілеі
Данута БІЧЭЛЬ
ДАВАЙЦЕ ВЕРНЕМСЯ Ў ГЭТУЮ ПЕСНЮ…

Пераклады
Дзмітрый МІЗГУЛІН

Мастацтва
Ігар СУРМАЧЭЎСКІ
АБРАЗ ПОЛАЦКАЙ БАГАРОДЗІЦЫ XVI СТАГОДДЗЯ

На кніжнай паліцы
Данута БІЧЭЛЬ
ПРА «ЗАБЫТЫ ВЕРНІСАЖ», І НЕ ТОЛЬКІ...

Веру ў святы Каталіцкі Касцёл

Касцёл не там, дзе арганізуюць, рэфар>
муюць, кіруюць, але перадусім у тых, хто
проста верыць і прымае ў Касцёле дар
веры, якая становіцца для іх жыццём.
Толькі той, хто спазнаў, як за чаргаван>
нем сваіх служыцеляў і сваіх формаў Кас>
цёл падтрымлівае людзей, дае ім надзею,
дае тую айчыну, якая ёсць надзеяй, —
шлях да вечнага жыцця, — толькі той,
хто спазнаў гэта, ведае, чым ёсць Кацёл,
калісьці і сёння.

З кнігі Ёзафа Ратцынгера
«Уводзіны ў хрысціянства».
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Глыбокапаважаныя браты ў святарстве, кан�
сэкраваныя асобы, народ верны!

Сусветнай навіной нумар адзін стала заява
папы Бэнэдыкта XVI, якая была зроблена 11 лю�
тага 2013 года, аб рашэнні скласці з сябе паўна�
моцтвы Наступніка святога Пятра ў сувязі са ста�
нам здароўя. Згодна з воляй Пантыфіка, яно
ўступіць у сілу 28 лютага гэтага года. Такое ра�
шэнне, свабодна прынятае і публічна абвешча�
нае пасля малітвы і доўгіх разважанняў, адпавя�
дае нормам Кананічнага Права Каталіцкага Кас�
цёла.

Хаця яно стала вялікай нечаканасцю, тым не
менш мы павінны прыняць з павагай і пашанай
такі адважны выбар Папы. Гэтым рашэннем Папа
Ратцынгер паказаў усяму свету, што яго задан�
нем было і застаецца служыць Касцёлу, а не вала�
дарыць. Такі адказны і нават рэвалюцыйны крок,
несумненна, будзе мець вялікі ўплыў на будучы�
ню Касцёла.

Амаль што восем гадоў Пантыфікату Бэнэ�
дыкта XVI прадстаўляюць яго асобу як ззяючы
светач у духоўнай цемры поўнага выклікаў су�
часнага свету. Ён пераходзіць у гісторыю не толькі
як выдатны наступнік Вялікага Яна Паўла II, але
і як непахісны абаронца хрысціянскай веры і яе
чысціні, як голас сумлення сучаснага дэмаралі�
заванага свету, як нястомны прыхільнік міжхрыс�

ЗВАРОТ
АРЦЫБІСКУПА ТАДЭВУША КАНДРУСЕВІЧА
да духавенства і вернікаў Мінска%Магілёўскай архідыяцэзіі

ў сувязі з рашэннем папы Бэнэдыкта XVI
аб сыходзе з пасады Наступніка святога Пятра

´Паставіць Бога
ў цэнтр нашага жыцця...ª

ціянскага і міжрэлігійнага дыялогу, як барацьбіт
за мір у свеце, як вялікі тэолаг і клапатлівы пас�
тыр, які ахвярна і адважна вёў лодку Пятра па
бурлівым акіяне нашага часу, мужна абвяшчаю�
чы ўніверсальнае пасланне Евангелля як паслан�
не надзеі нават насуперак надзеі (пар. Рым 4, 18).

Сёння мы дзякуем Богу за дар папы Бэнэдык�
та XVI і самому Пантыфіку за яго служэнне на�
роду Божаму, якое стала благаслаўленнем для
Касцёла, у тым ліку і на Беларусі, бо ён сапраўды
жадаў і далей жадае дабра і поспеху нашай Баць�
каўшчыне. Упэўнены, што яго глыбокае наву�
чанне, а таксама прыклад сціпласці і служэння
будуць натхняць наступныя пакаленні.

У гэты гістарычны і вельмі адказны час жыц�
ця Касцёла заклікаю ўсіх вас да малітвы ўдзяч�
насці Богу за ахвярнае служэнне папы Бэнэдык�
та XVI і духоўнай еднасці з ім.

Міласцівы і добры Божа, праз пасрэдніцтва
Божай Маці благаслаўляй і далей твайго вернага
слугу папу Бэнэдыкта XVI, адары яго сваімі да�
рамі і добрым здароўем, каб ён яшчэ доўга і плён�
на служыў Касцёлу і свету.

Арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч
Мітрапаліт Мінска>Магілёўскі

Мінск, 12 лютага 2013 г.

У самыя важныя моманты
жыцця трэба ўсведамляць, што
мы становімся перад пытаннем:
хочам ісці за сабою ці за Богам?
На гэта звярнуў увагу Бэнэ�
дыкт XVI у сваім разважанні
перад традыцыйнай нядзельнай
малітвай «Анёл Панскі», якая
адбылася 17 лютага на плошчы
св. Пятра. Святы Айцец заклі�
каў вернікаў не баяцца ўступіць
у барацьбу з духам зла і памя�
таць, што важна рабіць гэта з
Хрыстом, Пераможцам.

«Дарагія браты і сёстры, у
мінулую сераду, праз трады�
цыйны абрад пасыпання гало�
ваў попелам, мы ўвайшлі ў пе�
рыяд Вялікага посту — час на�
вяртання і перапрашэння на
шляху падрыхтоўкі да Пасхі.
Касцёл, які з’яўляецца маці і на�
стаўніцай, кліча ўсіх сваіх чле�
наў духоўна абнавіцца, рашуча
звярнуцца да Бога, адкідаючы
пыху і эгаізм, для таго, каб жыць
у любові. У гэты Год веры Вялікі
пост — гэта час, асабліва спры�

яльны для адкрыцця веры ў
Бога ў якасці базавага крытэрыя
нашага жыцця і жыцця Касцё�
ла. Гэта заўсёды прадугледжвае
барацьбу, духоўнае змаганне,
таму што дух зла, безумоўна,
супрацьстаіць нашаму асвячэн�
ню і спрабуе адвесці са шляху
Божага. Таму ў першую нядзе�
лю Вялікага посту кожны год
абвяшчаецца Евангелле аб спа�
кушэннях Езуса ў пустыні.

Езус, пасля таго як атрымаў
«інвестытуру» як Месія — «на�

Ж ы ц ц ё  К а с ц ё л а
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машчаны» Святым Духам праз
хрост у Ярдане, быў Ім прыве�
дзены ў пустыню, каб сустрэцца
са спакусамі сатаны. На самым
пачатку публічнага служэння
Езус павінен быў выкрыць і раз�
бурыць фальшывыя вобразы
Месіі, якія спакусіцель прапа�
ноўваў яму. Але гэтыя спакусы
былі таксама фальшывымі воб�
разамі чалавека, які ў любы час
здраджвае свайму сумленню,
прымаючы зручныя і эфектыў�
ныя прапановы, нават добрыя.
Евангелісты Мацвей і Лука апі�
сваюць тры спакусы Езуса, змя�
няючы толькі іх парадак. Галоў�
ны сэнс гэтых спакусаў заклю�
чаўся ў тым, каб інструменталі�
заваць Бога для ўласных мэтаў,
надаючы важнасць поспеху ці
матэрыяльным дабротам. Спа�
кусіцель подлы: ён не прама
падштурхоўвае да зла, але праз
добрыя ўчынкі, дазваляючы ду�

маць, што сапраўдная рэаль�
насць – гэта ўлада і тое, што за�
давальняе першасныя патрэбы.
Такім чынам, Бог становіцца на
другое месца, ператвараецца ў
сродак, становіцца нерэальным,
не важным і знікае. Нарэшце, у
спакусах на кон пастаўлена ве�
ра, таму што ўсё круціцца вакол
пытання аб Богу. У самыя важ�
ныя моманты жыцця трэба
ўсведамляць, што мы становім�
ся перад пытаннем: хочам ісці за
сабою ці за Богам? Выберам
уласныя інтарэсы ці праўдзівае
дабро, тое, што па�сапраўднаму
з’яўляецца добрым?

Як навучаюць айцы Касцёла,
спакусы з’яўляюцца часткаю
«прыніжэння» Езуса да нашага
чалавечага стану, да прорвы гра�
ху і яго наступстваў. «Прыні�
жэнне», якое Езус прайшоў да
канца, аж да смерці на крыжы і
адхлання, вялікага аддалення ад

Бога. Такім чынам, Ён з’яўляец�
ца рукою, якую Бог працягнуў
чалавеку, згубленаму ягнятку,
каб вярнуць яму збаўленне. Як
навучае св. Аўгустын, Езус узяў
ад нас спакусы, каб падарыць
нам сваю перамогу. Не будзем
баяцца і мы ўступіць у бараць�
бу з духам зла: важна тое, каб мы
рабілі гэта разам з Ім, з Хрыстом,
з Пераможцам. І каб быць з Ім,
звернемся да Маці, Марыі: бу�
дзем усклікаць да Яе з сыноў�
скім даверам у час выпрабаван�
няў, і Яна дасць нам адчуць моц
прысутнасці свайго Боскага
Сына, каб адхіліць спакусы
Словам Хрыста і такім чынам
паставіць Бога ў цэнтр нашага
жыцця. <...>

17 лютага 2013 г.

Паводле
«Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё».

28 лютага Бэнэдыкт XVI правёў свой апошні
дзень у папскіх пакоях апостальскага палацу.
Пасля прабывання ў Кастэль�Гандольфа ён па�
селіцца ў кляштары на тэрыторыі Ватыкана, каб
маліцца за Касцёл. «Для дабра Касцёла», — так
Папа патлумачыў сваё рашэнне пакінуць пасад
св. Пятра. Аб адданасці гэтаму ідэалу ён шмат
разоў сведчыў на працягу свайго Пантыфікату і
асабліва ў яго апошнія дні. Дабро Касцёла для яго
важнае перш за ўсё таму, што Касцёл належыць
не нам і нават не Наступніку св. Пятра. Касцёл
належыць Хрысту. Аб гэтым Святы Айцец казаў
падчас агульнай аўдыенцыі 13 лютага 2013 года.
«Я зрабіў гэта ў поўнай свабодзе для дабра Кас�
цёла пасля таго, як доўга маліўся і здзейсніў пе�
рад Богам рахунак сумлення. <...> Мяне пад�
трымлівае і асвятляе перакананне, што Касцёл
належыць Хрысту, які ніколі не дазволіць, каб яму
не хапала кіраўніцтва і клопату», — сказаў Папа.

Паводле Бэнэдыкта XVI, калі Касцёл нале�
жыць Хрысту, тады падзелы і эгаістычныя імкнен�
ні да дамінавання з’яўляюцца проста непрымаль�
нымі. На самым пачатку Вялікага посту, у Па�
пяльцовую сераду, ён сказаў, што неабходна

´Касцёл належыць Хрысту...ª

пачынаць з адмаўлення ад зла. «Я асабліва ду�
маю аб грахах супраць адзінства Касцёла, падзе�
лах цела Касцёла», — сказаў Бэнэдыкт XVI і
дадаў, што, калі Вялікі пост пройдзе ў «відавоч�
ным касцёльным адзінстве» — гэта будзе «пакор�
ным і неацэнным знакам для тых, хто далёкі ад
веры ці абыякавы да яе».

У апошнія дні свайго Пантыфікату Бэнэдыкт
XVI даў нам заданне на будучыню: слухаць Бо�
жае слова і дазволіць Яго волі весці нас па жыцці.
«Касцёл, Маці і Настаўніца, кліча ўсіх сваіх чле�
наў духоўна абнавіцца, рашуча звярнуцца да
Бога, адпрэчваючы пыху і эгаізм, для таго, каб
жыць у любові. Гэты Год веры, Вялікі пост — час,
асабліва спрыяльны для адкрыцця веры ў Бога ў
якасці базавага крытэрыя нашага жыцця і жыц�
ця Касцёла», — сказаў Святы Айцец. Паводле Бэ�
нэдыкта XVI, новая эра хрысціянства пачнецца
са звароту вернікаў да самай цэнтральнай падзеі
— сустрэчы з Езусам. Менавіта да гэтага Папа за�
клікаў Касцёл у апошнія дні Пантыфікату.

Паводле «Беларускай рэдакцыі
Ватыканскага радыё».
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Эксцэленцыя, святары, за�
конныя асобы, браты і сёстры!

Гэтая Эўхарыстыя суправа�
джае апошнія крокі паслугі Бэ�
нэдыкта XVI, Біскупа Рыма і
Пантыфіка. Гэта гістарычны мо�
мант, які выклікае ў нас хвалю�
ючыя духоўныя перажыванні.
Мы не можам дапусціць, каб у
гэты вечар не ўзнеслася маліт�
ва беларускага народа, які ату�
ляе ёю свайго Айца і Пастыра.
Бэнэдыкт XVI любіў і любіць
гэты народ, ведае ягоныя цяр�
пенні і носіць яго ў сэрцы. І я
асабіста быў гэтаму сведкам у
час нашай апошняй сустрэчы,
пра што ўжо распавядаў неад�
нойчы. Дзякую вам усім за ва�
шыя малітвы і за вашу блізкасць
да Папы. Ад імя Святога Айца
дзякую таксама спадару Прэзі�
дэнту, які пажадаў звярнуцца да
Пантыфіка са сваім пасланнем,
поўным цеплыні і павагі. Праз
некалькі гадзінаў пасля блага�
слаўлення вернікаў у Кастэль
Гандольфа маўчанне людзей
ахіне гэтага чалавека, асобу,
якую амаль восем гадоў Пан Бог
утрымліваў як кіраўніка Касцё�
ла. Але ў гэтым маўчанні пра�
доўжыцца дыялог: Бэнэдыкта
XVI з ягоным Панам. І гэты ды�
ялог будзе доўжыцца бясконца:
на зямлі, пакуль Пан дазволіць
жыць свайму слузе, потым — у
жыцці, якое наступае пасля
смерці, дзе кожны з нас убачыць
Бога такім, які Ён ёсць, тварам у
твар.

Гамілія
Апостальскага нунцыя ў Беларусі
арцыбіскупа Клаўдыё Гуджэроцці

падчас святой Імшы
за Святога Айца Бэнэдыкта XVI

(28 лютага 2013 г., мінскі архікатэдральны касцёл)

Папа Бэнэдыкт усведамляе,
што гэтая малітва будзе для яго
прадаўжэннем служэння ў Кас�
цёле. Ён гэта сказаў і на працягу
гэтых апошніх дзён паўтарыў
некалькі разоў. Адзін кардынал
параўнаў яго з Майсеем, які, уз�
няўшы, высока трымае рукі ў
час, калі Ізраэль змагаецца з
Амалікіцянамі. Калі Майсей
трымае распасцёртыя рукі, Ізра�
эль перамагае, але калі яны
апускаюцца ад стомы, пачынае
перамагаць непрыяцель. І той
жа кардынал сказаў на закан�
чэнне, што Касцёл і надалей бу�
дзе падтрымліваць у вышыні
распасцёртыя рукі Бэнэдыкта
XVI, каб трывала ягонае заступ�
ніцтва і каб праз яго на народ
Божы сышла моц благаслаўлен�
ня.

Дарагія браты і сёстры! Наша
падзяка Нябеснаму Айцу за
паслугу папы Бэнэдыкта XVI
заключаецца менавіта ў тым,
каб з’яднаць нашыя малітвы з
ягонымі, і не толькі сёння, а
ўвесь гэты час, пакуль ён будзе
ў чуванні трываць над сваім
статкам. І такім чынам малітваю
стане ягонае афіцыйнае наву�
чанне, ягоны трывалы заклік
быць вернымі не якойсьці ідэі,
але асобе: асобе Езуса Хрыста,
Слову Бога, што сталася Чала�
векам, памерлым і ўваскрослым
для нас. Такім чынам, малітваю
стане ягоны заклік утрымліваць
Касцёл празрыстым і чыстым,
шанаваць жыццё на кожным

ягоным этапе. І такім чынам
будзе маліцца Касцёл, каб не
стацца толькі людской інстыту�
цыяй, войскам з аднымі толькі
наказамі і забаронамі, суполь�
насцю, у якой паўтараюцца ме�
ханізмы ўлады і звычкі вялікіх
людзей гэтага свету, але стацца
сям’ёй Эўхарыстыі, у якой людзі
любяць, шануюць адзін аднаго і
нязмерна радуюцца збаўленню,
якім адарыў іх Пан.

Але ў гэтыя дні мы не можам
забыцца, што ён, Папа, ады�
ходзіць у маўчанне з малітваю
за свайго наступніка, якога, на�
стаўленыя Святым Духам, праз
некалькі дзён выберуць карды�
налы з упэўненасцю, што Бог
ніколі не пакіне свой Касцёл.
Няхай жа яны будуць здольныя
пачуць унутранае натхненне і
выбраць Папу, здольнага кіра�
ваць лодкай святога Пятра па
бурлівых хвалях сучаснага све�
ту, які шукае сэнсу жыцця і сэн�
су свайго змагання і любові,
патрабуе і чакае Добрай На�
віны, каб зноў пачаць спадзя�
вацца.

Якая ж хвалюючая адказ�
насць гэтых пастыраў Касцёла,
сабраных з усяго свету, пакліка�
ных быць прадстаўнікамі роз�
ных культураў, розных гісто�
рый, але з’яднаных у адзінай
веры! Гэтая адказнасць стане
яшчэ больш яўнай кожнаму з іх,
калі, кладучы картку з напіса�
ным імем выбранай асобы на
алтар, што знаходзіцца пад велі�
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зарнаю фрэскаю Апошняга Су�
ду Мікеланджэла, яны павінны
будуць вымавіць словы, якія
выклікаюць хвалюючае трым�
ценне: «Я заклікаю ў сведкі
Хрыста Пана, які мяне будзе
судзіць, што мой голас аддадзе�
ны таму, хто, як лічу паводле
Бога, павінен быць абраны». Гэ�
та тое самае пасланне, якое сён�
ня прапануе нам прарок Ерамія:
«Пракляты муж, які спадзяецца
на чалавека; благаслаўлёны ча�
лавек, які спадзяецца на Пана...
Больш падманлівае за ўсё і не�
вылечнае — сэрца чалавека! Хто
ж спазнае яго? Я, Пан, даследую
сэрца і выпрабоўваю нутро, каб
адплаціць кожнаму паводле
ягоных паводзінаў, паводле
плёну ягоных учынкаў».

Дарагія браты і сёстры! Далі�
катная і кволая постаць нашага
Папы, стомленая гадамі і клопа�
тамі, пакідае святыя пакоі Ваты�
кана і накіроўваецца ў сціплы
дом, каб, як кожны веруючы ча�
лавек у сталым узросце, чакаць
сустрэчы з Панам. Бог выбраў
асобу з сарамлівай усмешкай,
але з нязломнай маральнай мо�
цай, з уменнем сказаць слова
пераканаўча і свабодна, такім
чынам, што ніякая зямная ўлада,
ніякая рэакцыя пратэсту — а
колькі ж іх было, такіх рэакцый
і агрэсій! — не здолелі пры�
мусіць яго маўчаць. І гэта моц
Касцёла. Колькі ж супраць яго
на працягу ўсіх часоў завывалі
сілы зла! Спачатку затыкаюць
вушы, каб не чуць Божага сло�
ва, якое Касцёл абвяшчае. По�
тым праз розныя напады чы�
няць спробы прымусіць яго за�
маўчаць, потым хочуць зні�
шчыць яго ў лагерах і вязніцах.
Але Касцёл трывае і моліцца. Як
за Пятра ў вязніцы: «...А Касцёл
няспынна ўзносіў малітвы за
яго» (Дз 12,5). Пётр абудзіўся са
сну, «і кайданы зваліліся з рук

ягоных» (Дз 12,7). Псальм уз�
гадвае нам пра спосаб мыслен�
ня тых, хто жыве паводле цела:
«Сказаў сам сабе неразумны:
Няма Бога» (Пс 52). І згадвае
таксама гімн свабоды, што спа�
дарожнічае тым, каго Пан вывеў
з няволі: «Калі Пан вывеў па�
лонных з вязніцаў, нам здавала�
ся, што мы снім. На нашых вус�
нах з’явілася ўсмешка, а наш
язык спяваў з радасці» (Пс 125).

Ваш беларускі народ праз
свой уласны досвед  вельмі доб�
ра спазнаў таго, хто жадаў пе�
ракрэсліць Бога, але ў рэшце
рэшт з вуснах вернікаў паплыў
спеў вызвалення.

Таксама і ў нашыя дні, у гэ�
тыя мінулыя дні, у свеце была
ўчынена не адна спроба кінуць
у твар Касцёлу ўсю ягоную ўбо�
гасць, ягоныя здрады, неадпа�
веднасць, каб пазбавіць яго да�
веру, учыніць годным літасці. І
часцей за ўсё б’юць па «твары»
Касцёл тыя асобы, якія самі не
захоўваюць ніякіх маральных
законаў, а тым не менш асуджа�
юць Касцёл менавіта за недахоп
маральнасці.

Касцёл ведае, што ён грэшны,
і кожны дзень просіць у Бога
прабачэння за свой грэх, як мы
чынім гэта ў перыяд Вялікага
посту. Гэта няшчасце, калі Кас�
цёл пачынае паказваць сябе
дасканалым, жадае кіраваць све�
там, бо лічыць сябе лепшым за
ўвесь свет. І тады Бог сапраўды
можа прынізіць яго, каб Касцёл
аднавіў свой шлях і вызнаў, што
толькі Ён — Бог — з’яўляецца
Панам.

Касцёл, нягледзячы на вель�
мі моцныя спакусы, не павінен
стаць багачом з сённяшняга
Евангелля. Багач не цікавіцца
ані матэрыяльна, ані духоўна
беднымі, якія знаходзяцца пад
ягонымі дзвярыма. Бо калі б так
адбылося і калі б Касцёл стаўся

такім багачом, то мог бы пачуць
голас Абрагама, што аднойчы
загучаў бы ля вуха: «Дзіця, ус�
помні, што ты ўжо атрымаў сваё
дабро ў жыцці часовым, падоб�
ным чынам і Лазар — ліха. Але
цяпер... ён тут суцяшаецца, а ты
пакутуеш».

Браты і сёстры! Якая вялікая
адказнасць ускладзена на выбар
кардыналаў! Але якая вялікая
адказнасць спачывае на нас, калі
мы выбралі Хрыста і калі хочам
быць братамі і сёстрамі, нягле�
дзячы на нашу слабасць і неад�
паведнасць.

Молім Святога Духа, каб свя�
ты Пётр вёў нас шляхам пако�
ры і служэння, шляхам унутра�
най волі праз моц жыцця, каб
свет мог паверыць не нашым
бясконцым словам, але нашаму
маўкліваму сведчанню жыцця.

І ты, Бэнэдыкт XVI, наш Ай�
цец, будзь сапраўды Benedictus
(благаслаўлёны) за тое, што
ўзмацняў нас у веры, аж пакуль
не пачалі згасаць твае чалаве�
чыя сілы. Дзякуй за тое, што
ўзгадаў нам, што толькі праўда
вызваліць нас і што праўда —
гэта любоў укрыжаванага Бога.
Дзякуй, што не саступіў зман�
лівасці магутных, якія маюць
спакусы купіць Касцёл грашы�
ма альбо прывілеямі, каб толькі
той замоўк. І дзякуй за малітву,
якую яшчэ будзеш узносіць за
нас. Не забудзем цябе, Святы
Айцец, і калі твае стопы пакі�
нуць базыліку святога Пятра, у
якой спачывае цела Першага
паміж апосталаў. Анёлы няхай
спадарожнічаюць табе аж да
таго моманту, калі настане супа�
кой у вялікім спатканні з Па�
нам.

Пераклад з італьянскай мовы
а. Вячаслава Пялінка.



6
НАША ВЕРА 1/2013

Г о д  в е р ы

З нагоды 20	годдзя выдання Катэхізіса Каталіцкага Касцёла і 50	годдзя
адкрыцця Другога Ватыканскага Сабору папа Бэнэдыкт XVI абвясціў у
Касцёле Год веры. Афіцыйна ён пачаўся 11 кастрычніка гэтага года, у га	
давіну склікання першай сесіі Сабору, а скончыцца 24 лістапада 2013 года
ва ўрачыстасць Хрыста, Валадара Сусвету. У сувязі з гэтым мы будзем
друкаваць артыкулы і гутаркі, прысвечаныя вызнанню веры, паасобных
пастулатаў імшальнага ´Credoª.

На гэты раз прапануем вашай увазе размову галоўнага рэдактара
польскага часопіса ´W drodzeª а. Рамана Бялецкага з вядомым дамініка	
нінам а. Паўлам Крупам.

— У час нядзельнай святой
Імшы мы вызнаем сваю веру. Га>
ворым, што верым у Бога Айца,
Сына і Духа Святога, што Бог
з’яўляецца Стварыцелем, што
Ён усемагутны і збаўляе нас. Ці
магчыма дапусціць вызнанне
веры, якое пачыналася б са сло>
ваў: «Ведаю, што ёсць адзіны
Бог, Айцец усемагутны, Ства>
рыцель неба і зямлі»?

— Калі мы гаворым «веру» ў
кантэксце святой Імшы і літур�
гіі, то ў пэўным сэнсе гэта азна�
чае «ведаю». Толькі веданне гэта
не мае эксперыментальнага ха�
рактару. Яго нельга праверыць
доследным шляхам. Яно грунту�
ецца на Аб’яўленні і веры ў Таго,
Хто нам усё гэта аб’явіў. Хоць
складовыя элементы «Credo» не
называюцца ў Бібліі expressis

не. Таму ў пэўным сэнсе мы ве�
даем і — не пабаюся сказаць у
прыватнасці — я ведаю, што ёсць
адзіны Бог, Айцец усемагутны.
Часам варта дазволіць сабе здзіў�
ленне з гэтага сцвярджэння.

— Аднак ці не з’яўляецца вы>
знанне веры своеасаблівым спі>
сам рэлігійных праўдаў, якіх мы
не разумеем?

— Неразуменне чагосьці не
раўназначнае нявер’ю. Ёсць
шмат з’яваў, якіх я не разумею,
аднак ведаю, што яны існуюць.
Касмічная чорная дзіра заста�
ецца загадкаю не толькі для
мяне, але і для многіх фізікаў. У
той жа час мы ведаем, што яна
існуе.

У сувязі з гэтым мне ўспамі�
наецца анекдот пра аднаго ста�
рога рабіна, якому ўнучак пада�
рыў на дзень нараджэння ра�
дыё. Рабін усцешыўся, слухаў
гэтае радыё з раніцы да вечара,
а ў душы ўнука расла незадаво�
ленасць, бо дзядуля хоць і пры�
няў радыё, карыстаўся ім, але ні
пра што не пытаўся. Унучак жа
разлічваў, што будзе засыпаны
пытаннямі аб тым, як у гэтай
магічнай скрынцы ўсё адбыва�
ецца, — а тут ніякіх роспытаў.

Павел КрупаПавел КрупаПавел КрупаПавел КрупаПавел Крупа OP     —
дамініканін, гісторык�медыявіст,

дырэктар Тамістычнага інстытута.
Нарадзіўся ў 1965 годзе,

вучыўся ў Кракаве, Парыжы і Рыме.
У 1997–2010 гг. — сябар групы даследчыкаў

Commissio Leonina, якая рыхтуе
крытычнае выданне твораў

св. Тамаша Аквінскага. Жыве ў Варшаве.

* Expressis verbis — выразнымі словамі, з поўнай выразнасцю (лац.). — Заўв. перакл.

verbis*, мы верым, што яны аб’�
яўленыя нам Богам — у Святым
Пісанні або па�за ім, напрыклад,
праз дзеянне Духа Святога ў ро�
зумах вернікаў (зразумела,
ніколі не ўразрэз з Пісаннем).
Той, Хто мае абсалютныя веды,
сказаў нам гэта. У апошняй фар�
мулёўцы заключана важная
праўда хрысціянства. У нашай
рэлігіі не столькі чалавек вы�
ходзіць да Бога, шукае Яго і рас�
пазнае ў свеце, колькі менавіта
Бог першы выходзіць да чалаве�
ка. Мы крыху звыкліся з гэтым,
але ж гэта рэвалюцыйна! Бог
першы прыходзіць і кажа: «Я
ЁСЦЬ, ЯКІ ЁСЦЬ» (Зых 3, 14).
Нашым адказам на сказанае Бо�
гам «Я ёсць» з’яўляецца вера,
дзякуючы якой мы атрымліваем
веданне, а не толькі пераканан�

Вялікі выбух
меў свой выбух
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Вось ён не вытрываў, прыйшоў
да дзядулі і гаворыць: «Дзяду�
ля, табе не цікава, як усё гэта
працуе?». А той паглядзеў на
яго і сказаў: «Ведаеш, унучак, я
ўжо так шмат гадоў карыстаюся
чыгункаю і таксама не ведаю, як
яна працуе. Таму дай мне кры�
ху часу».

Так і з намі. Наша неразумен�
не не ўплывае на існаванне або
неіснаванне той рэальнасці, пра
якую ідзе гутарка. Калі я не ра�
зумею, што значыць стварыць
свет або збавіць чалавека, гэта
зусім не значыць, што гэтыя рэ�
альнасці не існуюць. Я проста не
ўмею гэта растлумачыць.

— Ці значыць гэта, што, калі
я буду моцна хацець, то яно
«станецца»?

— Не. Бо калі я гавару «веру»,
гэта не значыць, што я заплю�
шчваю вочы і крычу: «Веру!
Веру! Веру!». Маё «веру» — гэта
адказ, скіраваны да Таго, Хто
аб’яўляе мне рэальнасць. Я тым
самым кажу: «Веру Табе, бо Ты
гэта аб’явіў».

Гэта крыху падобна да палё�
ту на самалёце. Мы ўваходзім на
борт і, не задумваючыся пра
гэта, ажыццяўляем акт веры!
Мы верым, што фізіка не памы�
ляецца і самалёт падымецца ў
паветра; верым, што пілот цвя�
розы і валодае ўменнямі, неаб�
ходнымі для кіравання самалё�
там; верым, што ўсе бартавыя
прыстасаванні спрацуюць і мы
даляцім у патрэбнае месца. Так
і з нашаю вераю ў Бога. Яна не
бяздумная. Мы запрошаныя да
разумення веры, як гаворыцца
ў класічнай сентэнцыі св. Ан�
зэльма з Кентэрберы credo ut
intelligam, — «веру, каб зразу�
мець».

Размежаванне ведання і
веры ў тэалогіі крыху памылко�
вае. На самай справе вера дае
веданне. Але, на жаль, мы з’яў�
ляемся дзецьмі сцыентызму —
такога мыслення, згодна з якім
веданне — гэта толькі тое і вы�
ключна тое, што можна пазнаць

эксперыментальным, дослед�
ным шляхам, што матэрыяль�
нае, а да веры належыць усё ас�
татняе. Гэта няпраўда.

— У першым сказе «Credo» мы
вызнаем веру ў Бога Стварыце>
ля. Для чаго нам патрэбная гэ>
тая праўда? Хіба нельга было б
прыняць тэорыю Вялікага выбу>
ху? Стварыцель падаецца та>
ямнічым і незразумелым, а вы>
бух — гэта ўсё ж такі канкрэ>
тыка.

— Вера ў стварэнне выяўляе
прыгожую і, у прыватнасці для
мяне, суцяшальную думку пра
тое, што ў гэтым свеце ёсць ней�
кая разумнасць. Калі я гавару:
«Веру ў адзінага Бога, Ствары�
целя неба і зямлі», то перш чым
вызнаць сваю любоў да Асобы
Бога, я ўжо вызнаю глыбокае
перакананне ў тым, што гэты
свет мае сэнс, што ёсць нейкія
прынцыпы і законы, якія кіру�
юць ім. Вызнаю таксама тое, што
жыву ў пэўным парадку, які магу
пазнаваць, а сам я — не справа
выпадку, не пылінка, не з паро�
жняй бочкі затычка.

— Але навошта для ўсяго гэ>
тага Пан Бог? Хіба не дастат>
кова сілаў прыроды і законаў
фізікі?

— Калі мы прызнаем тэорыю
Вялікага выбуху і ў сувязі з гэ�
тым лічым, што ўсё вакол нас
з’яўляецца справаю выпадку, то
варта спытаць: адкуль пахо�
дзяць законы фізікі і дзякуючы
чаму мы іх адкрываем? Гэта пы�
танне метафізічнае, яно да�
тычыць таго, што знаходзіцца
па�за межамі фізічных з’яваў.

Пытанне аб пачатку свету, а
таксама пошукі згоды паміж ро�
зумам і логікаю, якая кіруе све�
там, заўсёды непакоілі людзей.
Імкненне пазнаць гэта настоль�
кі глыбока ўкаранёнае ў нас, што
яно ўвогуле не належыць да
якой�небудзь рэлігійнай куль�
туры, а мае непасрэдна боскае
паходжанне. Найбольш раннія
вядомыя нам меркаванні на гэ�
тую тэму сфармуляваныя ў

грэцкай філасофіі, прадстаўнікі
якой былі перакананыя, што
ёсць нейкі logos, нейкае ratio гэ�
тага свету. Аднак пераход ад
сцвярджэння пра разумнасць
свету, які мы назіраем, да веры ў
Бога, які з’яўляецца трансцэн�
дэнтным, г. зн. прынцыпова ад�
розніваецца ад свету, — гэта ска�
чок, які прынесла свету культу�
ра Бібліі. Трэба памятаць, што ў
Старажытнай Грэцыі платонаў�
ская канцэпцыя «Адзінага»
(дасканалай крыніцы ўсяляка�
га быцця) або «Першапрычы�
на» Арыстоцеля былі сапраўды
найвышэйшымі, але іманент�
нымі і даступнымі для розуму
элементамі касмічнага ўнівер�
сума. Біблійнае аб’яўленне —
гэта выхад па�за космас.

— Вернемся да папярэдняга
пытання. Ці сумяшчальныя Аб’>
яўленне і вера з тэорыяй Вялі>
кага выбуху?

— Яны гавораць пра розныя
рэчы. Вызнаючы «Credo», мы
не спрабуем апісаць фізічныя
ўласцівасці свету, а вызнаем
штосьці накшталт духоўнай
Дэкларацыі правоў чалавека і
грамадзяніна. «Credo» — гэта не
падрабязная інструкцыя па вы�
карыстанні, а толькі ўсеагуль�
ныя прынцыпы функцыяна�
вання.

— Я згодны, але ўсё ж такі не
ведаю, ці магчыма сумясціць гэ>
тыя прынцыпы і серыю баек
«Ледніковы перыяд» (у пэўным
сэнсе цікавых) пра прыгоды ды>
назаўраў?

— Мы блытаем узроўні, пра
якія гаворым, таму давайце ўпа�
радкуем іх. Калі дзеці прыхо�
дзяць да нас і гавораць, што быў
Вялікі выбух і Ледніковы перы�
яд, і гэта значыць, што Бога
няма, то неабходна сказаць ім,
што першае ніяк не тлумачыць
другое. Тое, што мы называем
Вялікім выбухам, можа быць
пачаткам космасу, які мы можам
назіраць, але гэта яшчэ не вы�
святляе, што было на самым па�
чатку. Хіба ж выбух з’яўляецца
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гэтым пачаткам? Зусім не.
Яшчэ раз звернемся да грэц�

кай філасофіі. Платон у сваіх
разважаннях не раз згадваў пра
тое, што калісьці, вельмі даўно,
была нейкая вялікая цывіліза�
цыя, адгалоскі якой дайшлі да
яго часу. Гэта пісаў чалавек, які з
пункту погляду нашай цывілі�
зацыі паклаў «пачатак» усяму
філасафічнаму мысленню, жы�
вучы ў далёкай старажытнасці,
і сёння мы вельмі мала можам
сказаць пра яго — настолькі даў�
но гэта было. І ён за чатырыста
гадоў да прыйсця Хрыста пісаў
пра патанулае ў змроку гісторыі
«калісьці». Усведамленне таго,
што старажытныя людзі такса�
ма «мелі» сваю старажытнасць,
вельмі моцна ўразіла мяне.

Гэтак жа і з тэорыяй Вялікага
выбуху. Мы гаворым, што ка�
лісьці адбыўся выбух. Але хіба
перад ім нічога не было? Можа,
Вялікі выбух меў свой выбух?
Усё ж такі нешта павінна было
прывесці да яго. Не можа быць
выбуху проста так, быццам
«штосьці» па нейкай прычыне
ўзяло ды выбухнула. Што гэта
было, мы не маем паняцця. Таму
Платон і адсылае нас нашмат
далей, да ўяўленняў пра нейкі
іншы свет.

Усё гэта ніяк не адносіцца да
сцвярджэння, што Бог стварыў
гэты свет. Вызнаючы факт ства�
рэння, мы прызнаем, што ней�
кая Істота, з якой, паводле на�
шага веравання, мы можам ува�
ходзіць у кантакт, якая любіць
нас, з’яўляецца абсалютна ўсе�
магутнаю і трансцэндэнтнаю,
ёсць менавіта тым Пачаткам,
дзякуючы якому адбываюцца
ўсе гэтыя малыя і вялікія вы�
бухі, бо менавіта Яна прывяла
ўсё гэта ў рух.

— Але не будзем гэтак хутка
адыходзіць ад пытання пра су>
мяшчэнне веры і тэорыі эвалю>
цыі...

— Касцёл выказаўся на тэму
тэорыі эвалюцыі, падкрэсліваю�
чы, што гэта застаецца толькі
тэорыяй, — са стопрацэнтнай

дакладнасцю яе ніхто не па�
цвердзіў. Ёсць вялікая група
адукаваных людзей, якія гаво�
раць пра лакуны і непаслядоў�
насць у разважаннях Дарвіна.
Акрамя таго, вучэнне Касцёла
перасцерагае, каб мы не зло�
ўжывалі гэтай тэорыяй, даход�
зячы ў гэтым да адмаўлення
факту стварэння чалавека ад
любові і падмяняючы любоў
шэрагам выпадковасцяў. У гэта
мы не верым і не згаджаемся з
гэтым. Гэтаму нас не вучаць
Біблія і Аб’яўленне.

— А што можна сказаць пра
анёлкаў, якія круцяць зямны
шар, на думку некаторых сярэд>
нявечных філосафаў?

— Не анёлкі, а анёлы. Рух у
Сусвеце нейкім чынам трэба
было растлумачыць, таму з’яві�
ліся аповеды пра тое, што пла�
неты рухаюцца па волі анёлаў і
дзякуючы іх моцы. Але ўжо
Жан Бурыдан (памёр у 1358 г.)
тлумачыў раўнамерны і паско�
раны рух не ўмяшаннем анёлаў,
а імпэтусам, які на пачатку існа�
вання прывёў Сусвет у рух. Гэ�
таксама не трэба было — як час�
та можна яшчэ пачуць — чакаць
Новага часу, каб даведацца, што
Зямля круглая. Святы Тамаш
Аквінскі (памёр у 1274 г.) піша
пра гэта як пра штосьці відавоч�
нае: «І астролаг (астраном), і
прыродазнаўца даказваюць,
што Зямля круглая, аднак кож�
ны робіць гэта па�свойму: ас�
траном — з дапамогаю матэ�
матычных вылічэнняў, прыро�
дазнаўца — праз назіранні над
матэрыяй». Вера і навука не па�
вінны супярэчыць адна адной,
бо ў прынцыпе займаюцца роз�
нымі справамі. Вера не павінна
пацвярджаць існаванне атамаў
для таго, каб узнік атамны рэак�
тар, а навука не павінна даказ�
ваць існаванне Бога, каб Ён са�
праўды пачаў існаваць.

— Апісанне стварэння свету
знаходзіцца ў пачатку Кнігі
Быцця. Большасць з нас яго доб>
ра ведае. Ці не гучыць гісторыя

гэтага сямідзённага стварэння
як пабожная легенда для дзя>
цей?

— Пачну з анекдота. Калісьці
ў нашым кляштары ў Парыжы
адзін з айцоў падчас снядання
згадаў, што кожную раніцу яго
ратуе менавіта руціна: устаў,
зрабіў гімнастыку, пачытаў, па�
маліўся. Усё па вызначаным,
аднолькавым парадку з дня ў
дзень. А я, седзячы за кубкам
кавы, паўпрытомны, з заспа�
нымі вачыма, кажу: «Для мяне
кожная раніца — нібы новы пра�
цэс стварэння. Штодня ўсё па�
чынаецца спачатку. Святлее —
я расплюшчваю вочы, потым
улоўліваю формы і гукі, іду ў
ванны пакой, бачу паліцу каля
люстэрка і прыглядаюся: што
гэта? Са здзіўленнем адкрываю,
што гэта шчотачка для зубоў, а
вось і паста для яе». Расказваў
я, расказваў, а яны смяяліся, ды
раптам хтосьці з братоў запы�
таў: «Ну, а цяпер які дзень ства�
рэння?». Я агледзеўся вакол
сваімі заспанымі вачыма і кажу:
«Не ведаю, але жывёлы ўжо
ёсць...»

— Цудоўна! Але хіба гэта до>
каз таго, што свет узнік за сем
дзён?

— Зразумела, тут не ідзе гу�
тарка пра панядзелак, аўторак
ці сераду. Пра ход стварэння
трэба чытаць так, як ён быў апі�
саны. Перш за ўсё гэта аповед
пра тое, што паміж Стварыце�
лем і светам узнікаюць адносі�
ны «Стварыцель–стварэнне».
Трэба прызнаць, што гэта апі�
санне — геніяльнае. Сем дзён —
знак таго, што Бог дае свету час,
і гэта праява вялікай павагі да
стварэння з Яго боку. Не «раз�
два — і гатова»! Бог дазваляе
свету спакойна набываць поў�
ныя формы. Таму тэорыя эва�
люцыі, зразуметая як тэорыя
пэўнага развіцця, не павінна
бянтэжыць веруючых, бо ў бі�
блійным апісанні ёсць ідэя часу,
у якім развіваўся свет.

Тое, што стварэнне замыка�
ецца ў часе сімвалічных сямі

Г о д  в е р ы
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дзён, дзе сямёрка азначае даска�
наласць, ёсць падкрэсліваннем
паўнаты: у свеце ўсяго хапае,
усё ў ім жаданае Богам, свет
з’яўляецца дасканалым. На�
колькі доўга працягваўся гэты
працэс, як яго бачыў Пан Бог,
мы ўвогуле не ў стане сабе
ўявіць.

Заўважым таксама, што бі�
блійнае апісанне стварэння не
мае нічога магічнага. Гэта не за�
бава фокусніка, які выцягвае з
капелюша адну рэч за другой
для пацехі гледачоў. Гэта апісан�
не перадачы жыцця — у пэўным
сэнсе айцоўства і мацярынства,
апісанне фармавання і стварэн�
ня, апісанне, у якім з самага па�
чатку падкрэсліваецца любоў
Стварыцеля да стварэння.

— Ты гаворыш пра айца і маці.
Аднак мы вызнаем веру ў Бога
Айца, а не «Бога Айца і Бога Маці
ўсемагутных». Ці можам мы га>
варыць катэгорыямі «Ён–Яна»,
спрабуючы абмінуць пытанне
полавай прыналежнасці Бога?

— Гэта бессэнсоўныя інтэ�
лектуальныя забавы. Ідэалогія.
Як бы мы ні сказалі, заўсёды гу�
тарка ідзе пра адну і тую ж ідэю:
Бог — гэта Той, Хто дае жыццё.

— Так, але з іншага боку, мно>
гія здзівіліся б, калі б мы ў якую>
небудзь нядзелю пачалі гава>
рыць: «Веру ў адзіную Маці ўсе>
магутную, Стварыцельку неба
і зямлі».

— Напэўна, калі б мы з сама�
га пачатку так гаварылі, то ніхто
не дзівіўся б, здзіўленне верні�
каў хутчэй выклікала б замена
на Айца. Праблема заключаец�
ца не ў гэтым. Справа ў падкрэс�
ліванні ролі Бога ва ўзнікненні
свету. У старажытнасці мужчы�
ну айца прызнавалі галоўным у
перадачы жыцця. Вызнанне ве�
ры ў Бога Айца — гэта вызнан�
не веры ў тое, што мы маем бос�
кае паходжанне, а таксама пра�
яўленне пераканання ў тым,
што і свет, і чалавек узніклі ад
любові, гэтаксама як дзеці з’яў�
ляюцца ад бацькоўскай любові.

Хоць трэба адразу ж дадаць, што
Бог стварае свет, а не нараджае!
І стварае менавіта ex nihilo, з
нічога.

— У нашай размове цяжка
абмінуць апісанне стварэння
чалавека, а дакладней, два апі>
санні, бо ў Кнізе Быцця змешча>
ны дзве гісторыі. Адна з іх — пра
Бога, які лепіць чалавека, а дру>
гая — пра тое, як Бог стварае
жанчыну з рабра мужчыны.

— Апісанне ў Кнізе Быцця
грунтуецца на старажытнай
сімволіцы, згодна з якой найні�
жэйшымі элементамі свету былі
вада і зямля — у адрозненне ад
узнёслых элементаў, паветра і
агню. Для стварэння чалавека
Бог выкарыстоўвае элементы
прымітыўныя, нізкія, вельмі
матэрыяльныя. І ў гэтую матэ�
рыю ўдыхвае свой дух. Гэтае
дыханне адрозніваецца ад таго,
якое дагэтуль атрымалі створа�
ныя жывыя істоты, бо чалавек
створаны асобна, у іншым па�
радку ў параўнанні з раслінамі і
жывёламі. У плане палітычнай
карэктнасці гэта выклікае праб�
лемы, бо хіба дазваляецца
сцвярджаць, што мы з’яўляем�
ся вянцом стварэння? Але ад�
маўленне гэтага — толькі праяў�
ленне ілжывай сціпласці. Да�
вайце ж урэшце згодзімся на
гэтую выключнасць, пераста�
нем так адракацца ад яе, робя�
чы выгляд, што мы ўсяго толькі
малпы без поўсці.

— А што можна сказаць пра
стварэнне жанчыны з рабра
Адама?

— Кожны нармальны чалавек
ведае, што жанчына і мужчына
адрозніваюцца паміж сабою, і не
толькі фізічна. Аўтар Кнігі Быц�
ця спрабуе выявіць і абгрунта�
ваць гэтую розніцу. Вельмі доб�
ра яе апісала сярэднявечная
містычка Хільдэгарда Бінген�
ская, тлумачачы, што стварэнне
кабеты з ужо існуючага, цёпла�
га, пульсуючага жыццём цела
мужчыны паспрыяла таму, што
для жанчыны бліжэй цялеснае,

а для мужчыны цела — штосьці
такое, што было створана з эле�
ментаў халодных, грубых, матэ�
рыяльных. І таму мужчына ад�
носіцца да яго як да чагосьці чу�
жога, з чым ён мусіць весці
барацьбу. Спрадвеку людзі ба�
чылі, што абодва гэтыя ства�
рэнні падобныя, але адрозніва�
юцца. Калі Адам гаворыць: «Гэта
косць ад касцей маіх і цела ад
майго цела», ён распазнае пада�
бенства, але таксама і розніцу!
Бо гэта іншая асоба, зусім адроз�
ная, гэта не ён.

— Хіба рабро не мае да гэта>
га ніякіх адносінаў?

— Біблійны аўтар выказаў
гэта праз вобраз рабра, але тут
не ідзе гутарка пра вышэйшасць
або ніжэйшасць. Адразу ж пас�
ля словаў Адама напісана, што
«стануць яны адным целам»,
нягледзячы на свае адрозненні.

Наша асноўная праблема з
вераю ў Бога Стварыцеля за�
ключаецца ў тым, што мы ад�
прэчваем створанасць свету, бо
не можам дакладна апісаць гэта
і растлумачыць. Адначасова мы
прымаем за праўду многія тэо�
рыі, якія абгрунтаваныя яшчэ
менш, чым стварэнне свету і ча�
лавека. Давайце памятаць, што
мы толькі адкрываем і апісваем
свет, але менавіта Хтосьці іншы
дзесьці ў іншым месцы з’яўля�
ецца крыніцаю існавання гэта�
га складанага Сусвету.

Гутарыў а. Раман Бялецкі OP.
Пераклала з польскай мовы

Ганна Шаўчэнка.
Паводле часопіса «W drodze»,

 10, 2012.

Г о д  в е р ы
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Легенда пра заснаванне Буд�
слава і цудоўнае аб’яўленне Ма�
ці Божай у будслаўскай пушчы
выклікае нязменнае зацікаўлен�
не пілігрымаў, умацоўвае іх веру
жывою вобразнасцю і дадае ім
натхнёнасці. Аднак апрача вус�
най версіі, якая можа набываць
розныя інтэрпрэтацыі, мы вель�
мі мала ведаем пра пісьмовыя
крыніцы, з якіх можна было б
пачэрпнуць інфармацыю пра
цудоўныя падзеі ў Будславе.

У адной з сучасных кніг па
гісторыі Будслава — «Нацыя�
нальны санктуарый Маці Бо�
жай Будслаўскай» («Pro Chris�
to», 2009), у раздзеле, напіса�
ным а. Інакенціем Русецкім
OFM, падаецца толькі ўрывак з
гэтай легенды, аднак, нягледзя�
чы на немалы аб’ём цытаванага
тэксту, яго аўтарства не ўказва�
ецца: пераказу папярэднічае
толькі згадка пра тое, што гэта
«шырока вядомая легенда»1.

На шчасце, у мастацкай літа�
ратуры Беларусі захаваўся адзін
з пісьмовых варыянтаў будслаў�
скай легенды, і дакладныя тэк�
ставыя супадзенні ў гэтым тво�
ры і ў цытаце, прыведзенай
а. Інакенціем Русецкім OFM, да�
юць падставы меркаваць, што
крыніцаю для даследчыка�фран�
цішканіна магла стаць менавіта
гэтая, так бы мовіць, «задакумен�
таваная» згадка. Гутарка ідзе пра
твор Ігната Ходзькі «Œmieræ

mojego dziadka» («Смерць майго
дзядулі»), у якім легенда пра
Будслаў адыгрывае ролю ўстаў�
нога апавядання.

Ігнат Ходзька быў пляменні�
кам Яна Ходзькі, аўтара славу�

Легенда пра Будслаў
у ´Літвінскіх малюнкахª

Ігната Ходзькі

тай аповесці «Пан Ян са Свісла�
чы», і траюрадным братам Міха�
ла і Аляксандра Ходзькаў.  На�
радзіўся пісьменнік у 1794 г. на
Вілейшчыне ў в. Заблошчына, у
доме дзеда з боку маці, Мацея
Відманта. Будучы літаратар ву�
чыўся ў базыльянскай школе ў
Барунах, а пасля ў Віленскім
універсітэце; быў сябрам Тава�
рыства шубраўцаў і публікаваў
свае творы ў «Wiadomoœciach Bru-

kowych» — друкаваным органе
гэтага аб’яднання — пад псеўда�
німам Віршайтас (Wirszaytos),
які абазначае адно з бостваў
літоўскай міфалогіі2.

Польскі гісторык літаратуры
Вацлаў Баравы лічыць, што ме�
навіта ў Таварыстве шубраўцаў
выявілася і пачала развівацца
асноўная рыса літаратурнага
таленту І. Ходзькі — «апісваць

чалавечыя вобразы з побытава�
га жыцця»3. Гэтае ўменне, як
сцвярджае даследчык, вельмі
добра стасавалася з кодэксам
таварыства, у адным з парагра�
фаў якога выказвалася патраба�
ванне да шубраўцаў уважліва
назіраць за сучаснымі звычаямі
і норавамі ва ўсіх акалічнасцях і
станах.

У сваіх першых літаратур�
ных творах Ігнат Ходзька пры�
трымліваўся духу класіцызму.
Пазней, пад уплывам творчасці
рамантыкаў, пісьменнік знай�
шоў сябе ў жанры рамантычнай
гавэнды, у якім працаваў амаль
усё сваё жыццё. Пяру Ігната
Ходзькі належыць шэраг апо�
весцяў, сярод якіх — «Прыгон�
ны», «Самавар», «Берагі Віліі»,
«Ранак перад шлюбам», цыкл
«Літвінскія паданні» і інш. Ад�
нак невыпадкова імя пісьменні�
ка ў даследчыкаў і чытачоў ад�
разу ж асацыюецца менавіта са
знакамітым цыклам аповесцяў
«Obrazy Litewskie» («Літвінскія
малюнкі»), якія выходзілі ў
Вільні з 1840 па 1862 год у шасці
серыях. Дарэчы, у гэты цыкл
аповесцяў увайшлі таксама ўжо
вядомыя беларускамоўнаму
чытачу «Успаміны квестара».
Як піша літаратуразнаўца Міко�
ла Хаўстовіч, «структуру „Літ�
вінскіх малюнкаў“ „падказаў“
І. Ходзьку Генрык Равускі, які
„сабраў“ пад адным тытулам
(„Успаміны Сапліцы“) шэраг
шляхецкіх гавэндаў»4.

У сваім цыкле Ігнат Ходзька
распавядае пра побытавае жыц�
цё шляхты ў XVIII – першай
палове ХІХ стагоддзя. Аповесць
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«Смерць майго дзядулі», у
якую ўключана славутая ле�
генда пра Будслаў, належыць
да першай серыі «Літвінскіх
малюнкаў» і з’яўляецца сво�
еасаблівым працягам двух
іншых твораў з гэтай жа се�
рыі — «Domek mojego dziadka»
(«Домік майго дзядулі») і
«Boruny» («Баруны»). Апо�
вед пра заснаванне Будсла�
ва і цудоўнае аб’яўленне Ма�
ці Божай гучыць з вуснаў га�
лоўнага героя твора —
дзядулі пісьменніка Мацея
Відманта, які вельмі любіў
распавядаць гісторыі з мі�
нуўшчыны. Ігнат Ходзька
бачыў у гэтых аповедах кры�
ніцу сапраўднага, але, на
жаль, незаўважнага і заняд�
банага скарбу, бо ў іх захоўва�
лася памяць пра тыя звычаі і
цноты збяднелай шляхты,
якія служылі ўмацаванню эт�
нічнай і рэлігійнай самасвядо�
масці, захаванню сямейных і
нацыянальных каштоўнасцяў,
ды з часам перасталі ўспрымац�
ца як узор для наследавання:
«Яго [дзядулі Мацея. — Г. Ш.]
патрыярхальныя цноты і про�
стыя норавы могуць скласціся
ў надзвычай цікавы вобраз, тым
больш, што сярод мноства апі�
санняў пышнасці і раскошы на�
шых багатых прадзедаў, паказу
іх цнотаў, якія служылі на ка�
рысць айчыны і народа <...>; ся�
род малюнкаў ганьбы вышэй�
шага класу, а таксама сярэдняга,
які заўсёды хацеў наследаваць
вышэйшаму, ды часцей абіраў
для пераймання раскошу і зага�
ны, чым добрыя рысы, — мы
амаль не маем эскізаў згаслага
ўжо пакалення той ніжэйшай і
бяднейшай шляхты нашай, у
сціплых сядзібах якой захоўва�
ліся часта сярод паўсюднай раз�
бэшчанасці, быццам ва ўтоенай
схованцы, багабоязная сумлен�
насць, простая і адкрытая шчы�
расць, хрысціянская руплівая
пабожнасць ды чысціня сум�

лення. Захоўваўся таксама за�
пас вераванняў, якія кожны ве�
чар пераказваліся ў ціхай гама�
не, злучалі родавым, так бы мо�
віць, звяном народныя ўяўленні
і паданні з сямейнымі байкамі
ды пэўным чынам утваралі іх
рэлігійную паэзію»5. Гэтыя радкі
з аповесці «Домік майго дзя�
дулі», без якой складана зразу�
мець аповед «Смерць майго дзя�
дулі», могуць служыць ключом
да аналізу ролі будслаўскай ле�
генды ў творы Ігната Ходзькі.

Па сюжэце і кампазіцыі сама
легенда слаба звязаная з асноў�
ным дзеяннем у аповесці —
гісторыяй спакойнага і шчаслі�
вага адыходу пачцівага літвіна
ў вечнасць. Аднак у ёй можна
ўбачыць выразную паралель з
жыццёвым лёсам гэтага «шлях�
ціца на сядзібе»: як у глухой і
цёмнай пушчы, у пакоры і ўбо�
стве заквітнелі багабоязнасць,
працавітасць і малітва, азора�
ныя цудоўным аб’яўленнем
Маці Божай і вялікаю славаю
гэтай мясціны, так у «сціплай
сядзібе» дзядулі захоўваліся

сумленнасць, чысціня і шчы�
расць — найлепшыя патры�
ярхальныя цноты прадзедаў,
асвечаныя Божым блага�
слаўленнем для дома і Бо�
жаю падтрымкаю ва ўсіх ня�
годах.

Дзед Мацей распавёў
свайму ўнуку легенду пра
Будслаў у апошняй размове
з ім, за дзень да сваёй смерці,
пра якую даведаўся таксама
з цудоўнага аб’яўлення. Та�
му гэтая даўняя гісторыя ні�
бы змяняе настрой аповеду,
становіцца кульмінацыяй
усяго твора: пасля таго, як
дзядуля прызнаўся аканому,
што меў візію пра сваю
смерць, якая павінна зда�
рыцца ўжо заўтра, і папрасіў
яго дастаць схаваную ў свір�
не труну, настаў самотны і
напружаны вечар, поўны
цяжкіх прадчуванняў, што ў

аповесці па�мастацку падкрэс�
лена яшчэ і вобразам заходзяча�
га сонца. Раптам удалечыні пад
апошнімі сонечнымі промнямі
дзядулеў позірк заўважыў два
залацістыя крыжы будслаўска�
га касцёла. Гэтае сузіранне і
ўспамін цудоўнай легенды быц�
цам азарае саму душу апавя�
дальніка, нагадвае пра тое, што
Бог абірае для сваёй славы ўбо�
гае і нябачнае. Такі паварот на�
дае важны сэнс усяму сціпламу
жыццю дзеда Мацея і адначасо�
ва развіццю праблемы смерці ў
аповесці. Атмасфера, у якой ад�
бываецца падрыхтоўка дзядулі
да адыходу, з мітуслівай і рос�
пачнай змяняецца на спакой�
ную і нават урачыстую; важным
яе элементам становіцца прыго�
жая працэсія Божага Цела, якая
праходзіць каля дома паміраю�
чага і глыбока ўзрушвае старо�
га: «Ніколі не забуду твар свай�
го дзядулі ў тыя хвіліны, — піша
апавядальнік. — ...Уся рэшта
жыцця адлюстравалася ў яго
абліччы, а жыццё гэтае было
толькі адной любоўю да Бога і
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прагненнем паяднацца з вечным
ззяннем, якое, аддаляючыся,
цягнула яго душу за сабою!!!».

Такім чынам, легенда пра
Будслаў у аповесці Ігната
Ходзькі, з аднаго боку, мае сама�
стойнае значэнне, а з другога —
служыць ідэі твора. Сама ж апо�
весць «Смерць майго дзядулі»,
напісаная ў стылі рамантычнай
шляхецкай гавэнды, мае акту�
альнасць і для гісторыі беларус�
кай літаратуры, у якой твор�
часць Ігната Ходзькі яшчэ мала�
даследаваная, і для ўшанаваль�
нікаў культу Маці Божай Буд�
слаўскай: гэта яшчэ адна
крыніца веры ў цудоўнае аб’яў�
ленне на нашых землях, а так�
сама прыклад «рэлігійнай па�
эзіі» продкаў, як сам пісьменнік
акрэсліў характар дзядулевых
аповедаў. Нягледзячы на тое,
што аповесць напісана празаіч�
наю моваю, па сваім змесце і
стылі яна глыбока лірычная, на�
поўненая пашанаю да веры і
мудрасці «згаслага ўжо пака�
лення» дзядоў.

Ганна Шаўчэнка

1 Нацыянальны санктуарый Маці Божай Будслаўскай
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Дзень хіліўся да вечара. Сон�
ца, апускаючыся на захадзе,
села над лесам, дзе заканчваўся
небасхіл, і жывым бляскам аза�
лаціла два крыжы, якія высока
зіхацелі ўдалечыні: яны ўзвы�
шаліся і цяпер узвышаюцца на
вежах цудоўнага будслаўскага
касцёла, што знаходзіцца за не�
калькі міляў ад доміка майго
дзядулі, але ў пагодлівыя дні
адтуль добра бачны. Гэты кра�
явід, упрыгожваючы ўсё нава�
колле, быў заўсёды мілы воку
майго дзядулі і асабліва захапіў
яго ў тым настроі, у якім ён ця�
пер сядзеў са мною на ганку.

— Ці бачыш, дзіця маё, — ска�
заў ён праз некалькі хвілінаў, —
як прыгожа там свецяцца два
залатыя крыжы?

— Гэта Будслаў! — адказаў я.
— Так, Будслаў, дзіця маё!

Але я яшчэ ніколі не распавядаў
табе пра цудоўнае заснаванне
будслаўскага касцёла і пра тое,
чаму гэтую мясцовасць называ�
юць Будславам.

— Не, дзядуля! Ніколі! І калі
будзеш ласкавы...

Твар дзядулі праясніўся, сум�
ныя прадчуванні саступілі мес�
ца яго відавочна палкаму жа�
данню распавядаць мне свае
гісторыі і ўспаміны; такім чынам
зноў — і ўжо апошні раз — вяр�
нуліся хвіліны мілай, спакой�
най і простай, як усё жыццё май�
го дзядулі, яго размовы са мною.
Часта слухаючы яго, я сэрцам і
памяццю прывыкаў да яго ду�
мак і ўяўленняў, якія не паспя�

Ігнат Ходзька

Пра цудоўнае
заснаванне

будслаўскага касцёла
(Урывак з аповесці ´Смерць майго дзядуліª)

Ганна ШАЎЧЭНКА ó cупрацоўніца вы	
давецтва ´Pro Christoª. Нарадзілася ў Шчу	
чынскім раёне Гродзенскай вобласці. За	
кончыла філфак БДУ (2007), магістратуру і
аспірантуру пры кафедры гісторыі бела	
рускай літаратуры БДУ. Займаецца дасле	
даваннем польскамоўнай літаратуры Бе	
ларусі ХІХ стагоддзя. Аўтар паэтычнай кнігі
´Запаветная жменькаª (2007), зборніка
вершаў для дзяцей ´Пане, будзь заўжды
са мной!ª (2010).
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валі за бегам часу і рэчаў, а па�
волі дагаралі пад нізкім дахам, у
хатняй святыні нашых стара�
свецкіх цнотаў!..

— Дык вось, дзіця маё, што
датычыць Будслава, было так...
— распачаў дзядуля. — Вілен�
скія айцы бэрнардыны папра�
сілі аднаго з даўніх валадароў
нашай айчыны, Аляксандра
Ягелона, фундатарам якіх ён,
праўдападобна, і з’яўляўся, вы�
дзеліць і падарыць ім частку
лесу на дровы для кляштара. А
паколькі і ў тыя часы часта
ўзнікалі судовыя спрэчкі пра
падзелы ды межы, і нашыя за�
коннікі асцерагаліся гэтага, то
моцна прасілі караля, каб ён за�
гадаў выдзеліць для іх пушчу ў
такім надзейным месцы і ў такіх
межах, якія ніхто ніколі не змог
бы паставіць пад сумненне. Гэта
было складана, дзіця маё, але
Бог натхніў пабожнага караля, і
па просьбах святароў, а таксама
паводле яго волі было выбрана
praeter propter1 з дзвесце валокаў
лесу, які знаходзіўся паміж тры�
ма рэкамі — Сэрвач, Турак і Зуй>
ка. Гэты астравок кароль назаў�
сёды аддаў віленскім айцам бэр�
нардынам, каб яны, седзячы ў
цяпле, праслаўлялі Бога і малі�
ліся за душу свайго дабрадзея.

Тое месца знаходзіцца за
дваццаць з гакам міляў ад Віль�
ні, але бэрнардыны далі сабе
рады, бо рэчка Сэрвач упадае ў
Вілію, і кожную вясну яны ў час
паводкі сплаўлялі ў Вільню
столькі дрэва, што яго хапала не
толькі на дровы для кляштара,
але і на тое, каб атрымаць пэў�
ны прыбытак.

Аднак паколькі такі вялікі і
карысны абшар трэба было піль�
наваць, а на працягу ўсёй зімы
там павінны былі знаходзіцца
працавітыя дазорцы для выва�
зу і сплаву лесу, віленская су�
польнасць пасяліла там некаль�
кі братоў, якія на час свайго пра�
бывання змайстравалі сярод
пушчы некалькі будаў і ўзвялі
маленькую каплічку для што�
дзённай малітвы і святой Імшы,
якую кожны дзень служыў свя�

тар, што быў прысланы з вілен�
скага кляштара і знаходзіўся ў
гэтым гушчары разам з імі.

Аднойчы зімою, дзіця маё,
адзін з трох братоў, аб’язджаю�
чы лясы, вяртаўся пад вечар у
свае буды. Ноч наступіла рап�
тоўна. Быў мароз і страшэнны
вецер, цемра — хоць вока выкалі,
ваўкі вылі жудасна. Таму бедны
браток адчуў роспач і даверыў�
ся Богу, дрыжучы ад холаду і
страху... Не ведаў ён, блізка ці
далёка яшчэ да дому, калі зня�
нацку ўбачыў моцнае ззянне,
быццам нейкі агонь прасвечваў�
ся праз дрэвы. Узрадаваны, ён
стаў хутчэй кіравацца ў той бок,
думаючы, што натрапіў калі не
на ўласныя буды, з якіх ніколі
так не свяцілася, дык на якое�
небудзь іншае чалавечае жыллё;
але ж як ён здзівіўся, калі, вы�
браўшыся з зараснікаў па вуз�
кай сцежцы, апынуўся менаві�
та каля сваёй каплічкі, а над ёю
ў незвычайнай яснасці, нібы ў
сонцы, убачыў аблічча Маці
Божай, акурат такое, якое было
на абразе ў алтары аднаго з
віленскіх касцёлаў. З глыбокаю
пашанаю памаліўшыся перад
гэтым цудоўным аб’яўленнем,
ён пабег і разбудзіў субратоў і
святара. Усе сабраліся ды на
свае вочы ўбачылі такое самае
аб’яўленне, пападалі на калені і
маліліся, пакуль ззянне і абліч�
ча Маці Божай не зніклі. Выра�
шыўшы, што Багародзіца абра�
ла гэтае месца для асаблівай
хвалы сваёй, яны адразу ж па�
ведамілі пра ўсё ў Вільню.

Гэтае аб’яўленне паўтарыла�
ся некалькі разоў, а тым часам у
пушчу прыбыло кіраўніцтва су�
польнасці і пасля сведчанняў
відавочцаў у гэтае месца з вілен�
скага касцёла быў перавезены
абраз, які так цудоўна аб’явіўся.
Ён быў змешчаны ва ўбогай
каплічцы, а сёння яснее ў
вялікім алтары ў Будславе.

Слава пра гэтае месца ра�
зышлася адразу ж, там пачалі
збірацца натоўпы вернікаў, і
таму ўзнікла патрэба збудаваць
больш прасторны дом Божы і

жыллё для святароў пры ім.
Айцы бэрнардыны ўзяліся за

справу. Іх так шчодра падтры�
малі просты люд сваімі штод�
зённымі ахвяраваннямі і дары
заможных гаспадароў, што ў
хуткім часе яны з Божаю дапа�
могаю пабудавалі хоць і драўля�
ны, але прыгожы касцёлік і
кляштар для дзесяці�дваццаці
законнікаў. А паколькі ўсё пача�
лося з Цуду, і Пану Богу спада�
балася славіць цудамі гэтае ўбо�
гае жыллё сваіх бедных слугаў,
адсюль узнікла і назва гэтага
месца, складзеная са словаў Цуд
і слаўны, Буд>слава, а per
abbreviationem2 Будслаў.

Пасля браты пусцілі свой
лясны абшар на капітал, які па�
двоіўся з новых ахвяраванняў і
завяшчанняў, ды з часам быў
magnifice3 пабудаваны касцёл, а
таксама кляштар. Вось так павя�
лічылася Божая хвала і карысць
для чалавека, бо пры кляштары
чэрпаюць сродкі на існаванне
каля ста чалавек розных пра�
фесій — у школцы, у бурсе, у кас�
цёльным служэнні і, нарэшце, у
аркестры, які ў кожную нядзе�
лю і фэсты прыгожым спевам
дадае касцёльным набажэн�
ствам хараства. Абраз жа не пе�
растае амаль штодзённа славіц�
ца ласкамі Маці Божай! Раска�
жу табе яшчэ, дзіця маё...

У гэты момант з’явіўся пан
Якуб, які вяртаўся з плябаніі, і з
заўважным шкадаваннем пе�
рабіў майго дзядулю, што ўжо
збіраўся распачаць новую гісто�
рыю...

Пераклала з польскай мовы
Ганна Шаўчэнка.

Паводле: ChodŸko,
I. Domek mojego dziadka.
Œmieræ mojego dziadka. —
Lwów, Warszawa, Kraków,

1926. — S. 42–47.

1 Praeter propter — прыкладна (лац.).
2 Per abbreviationem — скарочана (лац.).
3 Magnifice — цудоўна, раскошна (лац.)
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...Сёння людзі мала ходзяць
пешкі, і можа таму, адчуць сябе
ў хадзе (не па вадзе, усяго толькі
па роднай зямлі) — таксама цуд.

Расплюшчваюцца вочы. Аг�
лушае цішыня. Музыкай гучаць
натуральныя, зямныя і нябес�
ныя, шумы. Распрамляюцца
плечы. Уздых становіцца поў�
ным. Выдых — лёгкім. Нават
непагода і дарожныя нязруч�
насці здаюцца Божаю ласкаю.
Як і спадарожнікі — «браты і сё�
стры». І ўзнікае адчуванне ед�
насці з тымі, хто сказаў сабе, што
яны «вандроўнікі і чужынцы на
зямлі. Бо тыя, хто так кажа, па�
казваюць, што яны шукаюць
айчыну».

Наведванне сваіх айчынных
святыняў называюць малым па�
ломніцтвам. Няхай сабе і малым.

Аркадзь Шпунт

Сёння ўжо не трэба, як некалі
айцам пілігрымам, пакідаць Ста�
ры Свет дзеля Новага і сыхо�
дзіць у іншыя краі, каб маліцца
не таючыся. У пілігрымцы дас�
таткова часу (таго, што па сут�
насці ёсць «думкаю пра рэчы»),
таму і ўзнікаюць па дарозе дум�
кі, якім няма месца ў звыклай
прасторы будзённасці. І раптам
разумееш, што настаў час для
беларусаў самавызначацца,
асэнсоўваць сваё мінулае, усве�
дамляць сённяшняе і вызначаць
будучыню ў рэчышчы хрысці�
янскага ўяўлення пра цяку�
часць часу. Тым больш, што па
дарозе ў Будслаў ідуць хрысці�
яне.

...Шлях у Будслаў — гэта шлях
з ідэалагічных ілюзій і няпэў�
насці сімулякраў насустрач

святлу вечнага жыцця і духоў�
насці, сімвалам якіх з’яўляецца
гранат у руцэ Дзіцяці Езуса на
цудатворным будслаўскім абра�
зе. Гранат — адзін з сімвалаў
Царквы, а зерне гэтага граната
— усе мы, хрысціяне, пілігрымы,
якія рушаць па дарозе да айчын�
най святыні. Старыя пілігрымы
нясуць з сабою цяжар перажы�
тага, а маладыя нясуць малых
дзетак, якім яшчэ не па сілах
дальняя дарога. Як добра, што
можна адчуць сябе пілігрымам,
не прымацоўваючы да капелю�
ша стары сімвал падарожных
багамольцаў — створку ракушкі
марскога грабеньчыка, якую
выкарыстоўвалі і як эмблему, і
як дарожны посуд, і як пачэсны
сувенір, што нават хавалі разам
з яго носьбітам (дарэчы, такая

Аркадзь ШПУНТ ó мастак	рэстаўратар вышэйшай катэгорыі. Нарадзіўся ў 1947 г. у Барысаве. Закончыў мастацкую вучэльню.
Навучаўся прафесіі ў майстроў Усесаюзнага навукова	даследчага інстытута рэстаўрацыі. Рэстаўраваў пінскі катэдральны касцёл
Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі, мінскую архікатэдру Імя Найсвяцейшай Панны Марыі, іншыя помнікі сакральнай архітэк	
туры і мастацтва. Аўтар аповесцяў	эсэ ´Блики уходящего дняª (1989), ´Момент нульª (2000) і шэрагу сцэнарыяў дакументальных
фільмаў. Працуе ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. Жыве ў Мінску.

Разлівы святла
Нататкі рэстаўратара
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ракавінка служыла «пропус�
кам» на палявую царкоўную
кухню). Сёння ў нас ёсць адна�
разавыя талеркі, і хоць пласты�
кавы посуд не такі ўжо прыго�
жы і рабрыстая круглая створка
не можа паслужыць «пропус�
кам», але ў дарозе гэта зручна —
праўда, забруджвае жыццёвую
прастору, не ўпісваючыся ў
складаныя прыродныя сувязі і
ўяўленні людзей пра нятлен�
насць, уласцівую хіба што свя�
тым парэшткам... Але гэта «так і
між іншым», як гаварыў часам
пінскі ксёндз Казімір Свёнтэк,
нават ужо стаўшы кардыналам
— першым у гісторыі Касцёла на
Беларусі... Ах, як бы ён да слёз
парадаваўся, убачыўшы, што
Маці Божая Будслаўская, чый
цудатворны абраз ён уласна�
ручна ўпрыгожыў папскімі ка�
ронамі 2 ліпеня 1998 года, збірае
да Сябе ўсё больш і больш лю�
дзей...

Можна па�рознаму расказ�
ваць гісторыю, якая пачалася на
золку XVI ст., дакладней, у 1504
годзе, калі кароль Аляксандр
Ягелончык падараваў віленскім
манахам бэрнардынам немалы
кавалак лесу над рэчкаю Сэр�
вач, паміж пратокамі Зуйкай і
Туракам. Усяго чатыры манахі,
«узброеныя» сякерамі і піламі,
прыйшлі тады ў лясны гушчар,
каб нарыхтаваць дрэва для бу�
даўніцтва кляштара ў Вільні.
Спачатку яны, вядома ж, змай�
стравалі «дах над галавою», і гэ�
тае жытло было такім, што
інакш як «буда» называць яго не
выпадала, але ўсё, што пад сон�
цам, павінна быць названым,
каб сапраўды быць.

Паводле тапанімікі, асноўнае
значэнне геаграфічнай назвы —
гэта фіксацыя месца на паверхні
Зямлі. Змене назвы папярэдні�
чае нешта вельмі вартае згад�
кам у летапісе. Напрыклад, такі
факт: у 1588 годзе пасля абраду

хросту ў небе над манаскімі кел�
лямі і недабудаванай каплічкай
Буды раптам з’явілася воблака,
з якога лілося незвычайнае
святло. І ў тым воблаку манахі і
вернікі разгледзелі ў атачэнні
анёлаў Божую Маці з Дзіцяткам
Езусам на руках. І прагучала з
Нябёсаў: «З гэтага часу Бога
нашага і Сына Майго слава, і
Маё заступніцтва будуць вам
дадзеныя навечна; гэта месца Я
выбрала пастаяным прытулкам
для грэшнікаў».

З таго часу і месца гэта, і кап�
лічка сталі крыніцаю Божай
ласкі і розных цудаў, як апавёў
нам бэрнардынскі летапісец Та�
маш Дыгонь.

Цудоўнае здарэнне зрабіла
занядбаную вёсачку месцам,
вартым у будучыні прытуліць
дзівосны абраз, напісаны ў дзі�
воснай краіне Італіі. Праз 400
гадоў высветлілася, што ў не�
пралазным лясным гушчары
манахі XVI ст. расчышчалі мес�
ца для нацыянальнай святыні
беларусаў ХХІ стагоддзя.

...Нават звыклы турыст, які
не ведае розніцы паміж познім
рэнесансам і раннім барока,
відаць, выбраў бы дарогу ў бок
Будслава, аддаючы перавагу
найменню гэтага месца, у якім
прыгожа гучаць бронза і золата:
Буд�слаў... Як прароцтва славы
будучага месца, зафіксаванага
на паверхні Зямлі дзеля яго хва�
лы і пакланення.

...180 кіламетраў — гэта няма�
ла і на машыне. Але і не вельмі
многа — паломніцтва ж малое,
мясцовае, сваё. Аднак пяці дзён
пешага шляху дастаткова, каб
пры жаданні і падумаць, і аду�
мацца, і ўспомніць... А дзеля
чаго ж яшчэ ісці пешкі, сціраю�
чы да крыві ногі, калі можна
ехаць са зручнасцямі ў праха�
лодзе кандыцыянаванага па�
ветра, лёгка пераадольваючы
адлегласць за паўтары гадзіны.

Але нават з хуткасцю гуку на�
ўрад ці ўдасца ўцячы ад стамля�
ючай знерваванасці жыцця, ад
бясконцай змены эмоцый, якія
вымотваюць і спусташаюць ду�
шу. Хіба што менавіта сысці ад
іх — пешаю пілігрымкаю ў Буд�
слаў. Ісці — успамінаючы...

...пра тое, што беларусы былі
аднымі з першых народаў, якім
пашчасціла надрукаваць Свя�
тое Пісанне на сваёй роднай
мове; пра былую веліч Каралеў�
ства Польскага, Вялікага Кня�
ства Літоўскага і Рэчы Паспалі�
тай, што пакінулі нам у спадчы�
ну дзівосную архітэктуру і мас�
тацтва; пра нашых мудрых і ад�
важных князёў, воінаў, пра па�
кутнікаў і святых...

...У другой палове XVIII ст.
архітэктар Пенс, выкарыстаў�
шы часткі забудоваў XVII ст.,
узвёў бэрнардынскі касцёл. Ён
атрымаўся грандыёзным —
быццам нешта вялікае і дзівос�
нае мусіла здзейсніць вымуша�
ную пасадку сярод бязлюдных
лясоў...

Падзеі той 400�гадовай гісто�
рыі пазначаныя памятнымі да�
тамі і імёнамі. Згадаю, што абраз
з’явіўся ў Будславе ў 1613 годзе
і прынёс яго ксёндз Ісак Сала�
кай, які тры гады быў капеланам
мінскага ваяводы Яна Паца. Ва�
явода памёр у 1610 годзе, а ў
1588�м здзейсніў паломніцтва ў
Рым з прычыны свайго перахо�
ду з кальвіністаў у католікі, за
што Клімэнт VIII падараваў
яму абраз Багародзіцы.

Павевы еўрапейскай культу�
ры і адукацыі, ідэі рэнесансу і
барока даляталі і да касцёла з яго
ваколіцамі, становячыся дася�
гальнымі для манахаў і грэшні�
каў, для магнатаў і жабракоў, для
хворых і здаровых. Пілігрымы,
прыходзячы на паклон да абра�
за Найсвяцейшай Маці Божай,
таемным чынам траплялі ў сіла�
вое поле ўздзеяння нетутэйшай
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цывілізацыі і цудатворнага аб�
раза...

2 ліпеня 1996 года Апосталь�
скі нунцый Дамінік Грушоўскі
абвясціў пасланне Папы Яна
Паўла ІІ, у якім Маці Божая
Будслаўская была названая
Апякункаю Мінска�Магілёў�
скай архідыяцэзіі.

...Мне давялося бываць у кас�
цёле гадоў трыццаць назад. Та�
ды «значныя недахопы ў наву�
кова�атэістычнай прапагандзе»,
выкрытыя Пастановаю ЦК
КПСС ад 7 ліпеня 1957 года,
былі ўжо цалкам выпраўленыя.
Культура Беларусі, якая пера�
жыла мноства заваёваў і мно�
ства войнаў, была не раз абраба�
ваная, але страты тых гадоў сап�
раўды незваротныя. Разам з
цэрквамі і касцёламі знішчала�
ся гістарычная памяць. Гэта быў
удар па духоўнасці, па нацыя�
нальнай свядомасці, і супас�
тавіць яго можна хіба што з
культурна�дэмаграфічнаю ката�
строфаю 1654–1667 гадоў, у
якой укаранёныя многія беды і
комплексы сённяшніх белару�
саў. Але тады хоць не забаранялі
верыць...

Насуперак усяму раптам уз�
нікла думка дамагацца ад Міні�
стэрства культуры БССР дазво�
лу на рэстаўрацыю ўнікальнага
помніка XVII ст. — разьбянага
чорна�залатога алтара ў каплі�
цы святой Барбары. Трэба было
зрабіць абмеры і дэфектны акт
для складання каштарыса на
фінансаванне.

...Была зіма. Каля сценаў кас�
цёла мяне ахапіла незабыўнае
да гэтай пары пачуццё шчымлі�
вай трывогі, якая заўсёды мучы�
ла мяне падчас музейных экспе�
дыцый па «знятых з уліку» цэр�
квах і касцёлах. «Ты павінен
зрабіць дабро са зла, бо яго
больш няма з чаго зрабіць», — не
раз згадваў я эпіграф да «Пік�
ніка на ўзбочыне», пазычаны

братамі Стругацкімі ў Робэрта
Пэнна Уорэна. Сапраўды, у пра�
цы музейшчыкаў было шмат
агульнага з працаю сталкераў.
Мы ўваходзілі ў «зону» часу, які
імкнуўся трапіць назад, хоць
вяртанне ў язычніцтва чамусьці
ўяўлялася пануючым уладам
рухам да «светлай будучыні».
Мы апыналіся ў «зоне» выні�
шчэння двухтысячагадовай
культуры і спасцігалі гэта ў сце�
нах занядбаных святыняў —
варта было хоць на хвіліну за�
думацца...

У шызым «сфумато» мароз�
най раніцы былы касцёл Уне�
баўзяцця Найсвяцейшай Пан�
ны Марыі ордэну бэрнардынаў
панаваў над тым, што можна
было б назваць дзікаю роўняд�
дзю. Ад былой прысутнасці бэр�
нардынаў не засталося і следу.
Хіба што занядбаны архітэктур�
ны цуд позняга барока. Убогія
хаткі населенага пункта пад на�
зваю Будслаў здаваліся прыгне�
чанымі маштабам агромністага
збудавання.

І ўзнікала натуральнае пы�
танне: у чым жа, уласна кажучы,
слава, водсвет якой гучыць у
назве вёсачкі? Здавалася, што
ўся вёска разам з яе жыхарамі
магла б змясціцца ў гэтым кас�
цёле, калі паставіць хаты адна на
адну. І сёння, калі не ведаць, што
касцёл быў пабудаваны для
таго, каб раз у год прыняць ты�
сячы пілігрымаў, можна толькі
здзіўляцца яго памерам і яго
мэтазгоднасці сярод маленькіх
хатаў.

Цяжка было ўявіць, што нех�
та стане ратаваць ад непазбеж�
нага разбурэння гэтую занядба�
ную пабудову, якую немагчыма
прыстасаваць ні для патрэбаў
савецкай народнай гаспадаркі,
ні для паляпшэння побыту не�
калькіх дзясяткаў калгаснікаў.
Касцёл выкарыстоўвалі толькі
як арыенцір для самалётаў: хоць

нейкая карысць была, пакуль
аэрадром каля святыні страсаў
гулам авіярухавікоў дух мінуў�
шчыны, які прытуліўся ў старых
сценах. І ў свядомасці вяла ва�
рушылася нешта няўцямнае...
пра Нябеснае Валадарства. Мо�
жа таму, што і аэрадром, і касцёл
мелі дачыненне да неба. Праў�
да, як лічаць вернікі, у касцёле
можна дасягнуць завоблачных
вышыняў і без узлётна�паса�
дачнай паласы, і без магутнасці
рэактыўных рухавікоў.

...У касцёле было халадней,
чым на вуліцы. Па серабрыстых
ад шэрані сценах спаўзалі сы�
рыя падцёкі, скрозь якія ледзь�
ве праглядаўся жывапіс. Ство�
раная мастаком ілюзія рэальнай
трохмернай прасторы патанала
ў ілюзіяністычнай перспектыве
галоўнага алтара, якім завярша�
лася доўгая сярэдняя нава. Па�
глынаючы ілюзію, на сценах
квітнела і разрасталася зялёная
плесень. Дрогкія прыцемкі і
плямістыя забруджанні разбу�
ралі мяжу паміж умоўным све�
там намаляваных алтароў і рэ�
альным светам плесені, якая рэ�
альна зжырала імітацыю пра�
сторы ў тэхніцы грызайль. Пе�
рацяканне ілюзіі і рэальнасці
акунала ў атмасферу нейкага
трансцэндэнтнага залюстэр’я,
узмоцненую перасячэннем
трансепта з сярэдняю наваю,
пазначаную схаваным унутры
даха купалам.

Ці то купальны, ці то бяску�
пальны... нейкі прамежкавы...
Уражанне зыбкай прывіднасці
ўзмацнялася ілюзорнай перс�
пектываю цалкам асязальнага ў
сваёй чорна�залатой матэры�
яльнасці алтара. У гэтым уні�
кальным помніку мастацтва
дзіўна спалучыліся дэкаратыў�
ная тэатральнасць, упэўненае
рукатворнае майстэрства і хіт�
расць архітэктурнай задумы,
нябачанай ні ў Літве, ні ў Поль�
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шчы. Аб’ём малой капліцы па�
вялічваўся імітацыяй глыбіні,
якая скіроўвала пагляд да цэнт�
ральнага абраза.

У голых прамерзлых сценах
старога касцёла панавалі ілюзія
і хімерычнасць. Пабудова зда�
валася грувасткім негерметыч�
ным саркафагам, пад скляпен�
нямі якога тлела, заражаючы
наваколле міражамі і прывідамі,
адвольная рэакцыя распаду па�
мяці. Толькі плесень, якая раз’�
ядала ілюзію трохмернай пра�
сторы архітэктурна�скульптур�
ных алтароў, напісаных у 1782
годзе Казімірам Анташэўскім,
здавалася сапраўды жывою...

І хіба ж не цуд мы бачым сён�
ня? Я захоплены адвагаю і са�
маахвярнаю працаю айца Вікта�
ра — манаха ордэну бэрнарды�
наў, кусташа касцёла, які ўсклаў
на сябе ўвесь цяжар адказнасці
і працы па аднаўленні і заха�
ванні гэтага святога месца.

...Незадоўга да адыходу ў
іншы свет кардынал Казімір
Свёнтэк наведаў Будслаў.

...памятаю той бялёсы ветра�
ны дзень і адзінокую фігуру ў
чорным цывільным касцюме.
Ён перасякаў няўтульную ў
сваім бязлюддзі, прадзьмутую
ўсімі вятрамі плошчу перад кас�
цёлам. Здавалася, што ён з вялі�
кім намаганнем пераадольвае
асфальтаваную прастору.

«Святарства — гэта дар і та�
ямніца», — успомніў я словы
Яна Паўла ІІ і падумаў: цывіль�
ны касцюм як бы ператварае
святара ў аднаго з нас. Апрану�
ты звычайна ў святарскае адзен�
не, ён і ў будні, і ў святы перад
народам. Але і ў звыклым кас�
цюме, заўважны і незаўважны ў
натоўпе, ён не губляў сваёй ад�
метнасці, усюды застаючыся
самім сабою. Ён, безумоўна,
выдзяляўся сваім шаноўным
узростам, але найперш — асаб�
лівым выразам твару, у рысах

якога нешта нагадвала Дантэ з
вядомага партрэта Бацічэлі.

...Перайшоўшы плошчу, нібы
пустку паміж мінулым і сён�
няшнім, ён увайшоў у касцёл.
Прайшоў не па дывановай да�
рожцы, а побач з ёю, таму што, у
адрозненне ад многіх у звыклых
касцюмах, ён хадзіў па дывано�
вай дарожцы толькі ў святар�
скім адзенні (ён шмат гадоў быў
проста ксяндзом і ведаў цану
працы бабулек, якія прыбіра�
юць у касцёле).

Бязлюдны храм быў напоў�
нены рэхам хваласпеваў, маліт�
ваў, просьбаў і падзякаў. Колькі
іх прагучала ў гэтым касцёле —
не злічыць. І Пан Бог іх не змо�
жа палічыць. Аднак без Яго волі
нават волас не ўпадзе з галавы...

...і згадваюцца словы Гессэ:
«Сыход гэтага жыцця ў падан�
не здаецца нам натуральным і
правільным, бо не ўзнікае ж у
нас ніякіх сумневаў у тым, што
свяціла, якое сышло з нашага
поля зроку і для нас ужо „зака�
цілася“, усё роўна працягвае
існаваць». Гэтак і імя кардына�
ла Казіміра Свёнтка назаўсёды
ўпісанае ў гісторыю цудатвор�
нага будслаўскага абраза і ў
гісторыю Касцёла незалежнай
Беларусі.

...Калі вам даводзілася бы�
ваць 2 ліпеня ў Будславе сярод
народу Божага, сярод людзей,
аб’яднаных адзінаю малітваю і
адзіным парывам, вы абавязко�
ва адчуеце напружаную пуста�
ту перадкасцёльнай плошчы ў
будзённыя дні. Плошча каля
падножжа касцёла Унебаўзяц�
ця Найсвяцейшай Панны Ма�
рыі ў будзённыя дні нібы жыве
чаканнем 2 ліпеня і вобразам
стыхіі вогненнай ракі, што ўтва�
раецца як адна з фазаў святла
лампады Святога Абраза і паў�
тараецца кожны год у адзін і той
жа дзень. Сімвал нашай духоў�
най еднасці і вечнага Святла на
твары Божай Маці спараджае
разліццё нястрымнага агню і яго
выхад са святыні, як у развод�
дзе рака выходзіць са свайго рэ�
чышча, каб запоўніць сабою ўсю
пойму.

Разлівы святла — гэта агні
свечак, запаленых каля цуда�
творнага абраза Маці Божай
Будслаўскай.

Адзін мігатлівы агеньчык —
адзін чалавек...
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Ідэя мастацкіх пленэраў на Мядзельшчыне
была ў мяне яшчэ з тых часоў, калі мы набылі свае
лецішчы з сябрамі суполкі «Пагоня» на знакамі�
тых Блакітных азёрах, на Балдуку.

...Колькі разоў быў сведкам летніх пілігрымак
у Будслаў (гэта амаль па дарозе на Нарач), а вось
узімку намаляваць будслаўскі касцёл мяне нат�
хніла сёлета цудадзейнае ўздзеянне абраза Маці
Божай Будслаўскай на тых, хто звяртаецца да Яе
з малітваю, вядомай з даўніх часоў, калі абраз
толькі з’явіўся на Беларусі. І, як кажа пробашч
касцёла айцец Віктар Бурлака, першы цуд з сямі
цудаў Беларусі — гэта тое, што ён захаваўся да
нашых дзён амаль не пашкоджаны...

Цудадзейны абраз быў напісаны італьянскім
майстрам. Сюжэт абраза просты — маленькі Езус
праваю рукою як бы благаслаўляе, а леваю рукою
падае Маці гранат. Зярняткі граната — як сімвал
мноства душаў веруючых людзей...

Перад вачыма — чырвань граната і белы снег...
Асацыяцыі вярнулі мяне ў сямідзясятыя гады,

дакладней, у красавік 1972 года.
Калісьці я быў удзельнікам моладзевай мастац�

кай выставы, на якой экспанавалася мая скульп�
тура «Маці з дзіцем». Выразны сілуэт камазіцыі
быў змешчаны на першай старонцы часопіса
«Творчасць» (  4), і гэтым быў пазначаны мой
першы крок у прафесійнае мастацтва. Увогуле
першая мая прафесія — скульптура, але ў апошнія
гады я займаюся жывапісам, захапляе й традыцый�
нае кавальства Беларусі... Калісьці ў юнацтве я
правёў цэлае лета на радзіме сваіх продкаў у вёс�
цы Старына, на Чэрвеньшчыне, — дапамагаў баць�
каваму стрыечнаму брату, дзядзьку Міколу, кава�
лю... Пра тыя незабыўныя ўражанні напісаў паэ�
тычную імпрэсію «Сонцакрыж».

Сонцакрыж
Уначы грымела навальніца. Часам біў пярун.
Маці хрысцілася і супакойвала нас. Стомленыя

страхам ад роскатаў грому, малыя хаваліся пад
коўдру і засыналі...

На раніцу спалі доўга, сонца ўжо паспявала
высушыць глебу,

а ад начнога дажджу заставаліся сляды ма>
ленькіх каньёнчыкаў высахлых ручаёў, у якіх, калі
добра ўгледзецца, можна было назбіраць

жменьку цікавых каменьчыкаў, жменьку пры>
гожых шкельцаў, ды нават знайсці некалькі мед>
ных манетаў.

Часам трапляліся зусім малазразумелыя мета>
лічныя рэчы, аб прызначэнні якіх мы маглі толькі
здагадвацца.

Час усё гэта моцна так ператрусіў, так спра>
саваў, што толькі па гэтых рэштках>слядах маж>
ліва ўзгадаць аб нечым у мінулым...

Зямля была абмыта дажджом настолькі чыс>
та, што здавалася, ніводная пылінка не магла
ўзняцца ў паветра; ад гэтага неба рабілася асаб>
ліва блакітным, празрыстым і чыстым.

Недзе апоўдні пачыналі праплываць белыя пу>
хавіны аблокаў, што як плылі сабе, так і плывуць,
а час і зямля назапасілі мноства новых парэшт>
каў>слядоў...

Зямля і Неба!..
Бацька і Маці.
Сонца і Крыж...
Дзе сляды нашыя? Ці не ў промнях
СОНЦАКРЫЖА?..
Бацька Крыж!
Маці Сонца!
Промні СОНЦАКРЫЖА ззяюць вечна!
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* * *
Гэта травінка, гэты каменьчык.
Сонца адбітак, у крыніцы праменьчык.
Свет над Бажніцай на захад ці ўсход,
Гэта і смутак, і радасць, і ўзлёт...

Гэта жыццё і душа чалавека
Над Беларуссю лунаюць спрадвеку.
Час і прастора ў кругазварот,
Сімвалам>верай пазначан народ.

Воблакам>хмараю неба засціла,
Чорным крылом СОНЦАКРЫЖ засланіла,
Выпусціў з рук бліскавіцы Даждж>бог,
У цемры заззялі скрыжалі дарог.

Віліся з попелам груганоў зграі,
Ветры ў званіцах званы калыхалі.
Не абуджаецца стомлены люд —
Дзе знайсці сілу, каб пазбавіцца пут?

Цяжка са стогнам мяхі ўздыхнулі,
Стылае вугалле ветрам кранулі,
Хваляю ўецца жалезны прамень,
Гартам ствараецца сонцаструмень.

Так і сплываюць у прасторы і часе
Цяжар журбы, радасці, слёзы...
Лёс наш такі — выпрабаванне,
Сонцакрыжа вечнае ззянне...

* * *
А ўвечары над дахам запальвалася сем зорак
Вялікага Звязу...
Згадваючы пра тое, што пад гэтым дахам мяс>

ціліся сем родных тоесных душаў...
Наплывала ціхая, празрыстая летняя ноч...

...А цяпер зіма. Збіраючыся ў Будслаў, хваля�
ваўся, як там дарога? Ці дабяруся да месца зімо�
ваю парою на сваёй «Таёце»? Але надвор’е выда�
лася спрыяльнае, асаблівага снегападу не было.
Да Даўгінава шлях мне знаёмы, а там ужо і Буд�
слаў побач. Сумёты снегу абапал дарогі вымагалі
быць уважлівым. У вандроўку (з гарачым сэрцам)
выбраўся адзін — маляваць у зімовае надвор’е
нікога не знайшлося... Да Вілейскага вадасхові�
шча яшчэ было колькі машын — людзі ехалі на
зімовую падлёдную рыбалку. Ад Касцяневічаў
дарога пайшла праз лес — засыпаныя снегам хвоі
былі вельмі маляўнічыя (часам прыпыняў машы�
ну і фатаграфаваў).

...Велічны храм уразіў сваёю архітэктурнай
дасканаласцю, нават нейкай скульптурнасцю ў
стылі барока, пераходзячага ў класіцызм...

Прастора плошчы, замеценая снегам, надава�
ла касцёлу яшчэ большую ўрачыстасць... Архітэк�
турная структура галоўнага фасада, вертыкаль�

ныя пілястры і калоны, нібыта ружовы арган, гу�
чалі «зімовай сімфоніяй». Пасля кароткай суст�
рэчы з пробашчам айцом Віктарам, які паказаў
мне касцёл, трэба было спяшацца брацца за пра�
цу, пакуль не сцямнела. Зімовыя дні кароткія...
Алейныя фарбы на марозе хутка ператвараюцца
ў густую пасту... Мая звычка не апранаць рукаві�
цаў ці пальчатак на холадзе змушала працаваць
хутка. Галоўнае было зафіксаваць убачанае ме�
навіта ў такіх умовах... Адчуваў сябе, як птушка,
— спяшайся, мастак, занатаваць... Потым дапра�
цоўваў у майстэрні...

А колькі нязвыклых уражанняў выклікала
аптычная грызайль, напісаная на біблійныя
тэмы! Здзівіла і дасканала намаляваная кампазі�
цыя сюжэта «Папа Клімэнт VIII перадае абраз
мінскаму ваяводу». І гэта зроблена ў далёкіх
XVII–XVIII стагоддзях у нас на Беларусі!.. На�
шымі майстрамі! Ёсць згадкі, што манументаль�
ныя аптычныя грызайлі зробленыя мастаком
Казімірам Анташэўскім. Як усё сімвалічна пера�
плятаецца!.. У маёй майстэрні на варштаце ўжо
каля дваццаці гадоў стаіць фігура Людвіка Канд�
ратовіча (Уладзіслава Сыракомлі) — прачытаў у
нарысе пра Мінск, што Сыракомля згадваў пра
мінскага мастака Казіміра Анташэўскага...

...Будслаў усё як бы спіць. Заснаваны ў 1504
годзе, што пазначана пры ўездзе ў мястэчка, ён
не ператварыўся ў буйнае месца за гэтыя ста�
годдзі. І ўражвае менавіта будслаўскі касцёл —
сваёю веліччу... Колькі святыняў панішчана на
Беларусі, а гэты касцёл захаваўся да нашых
дзён...

Маці Божая Будслаўская адорвае сваёю лас�
каю людзей і спрыяе ўсім нам так, як могуць спры�
яць нам нашы зямныя маці.  Памятаю, як калісьці
мая сяброўка Хрысціна распавядала мне пра тое,
як маці ў маленстве будзіла яе ўранку, каб не спа�
знілася ў школу. Цеплыня матчынай рукі, якая,
нібы сонечны праменьчык, ласкава кранала яе
твар, дагэтуль памятаецца ёй...

Так вось і мне мая маці, ужо цяжка хворая, гла�
дзіла рукі й казала: «Твае рукі — мае рукі, ус�
помніш, калі мяне не будзе...»

Намаляваў я будслаўскі касцёл па просьбе рэ�
дакцыі часопіса «Наша вера». Намаляваў яго з
радасцю і з адчуваннем творчага шчасця, бо да�
крануўся да нашай спрадвечнай святыні, і для
мяне гэта было не цяжарам, а прыгожаю прыго�
даю і аднадзённым зімовым пленэрам...

Алесь Шатэрнік,
студзень 2013 г.

Фота аўтара.
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— Ойча Тамаш! Калі мне
прыйшла ідэя пагутарыць з Вамі
пра Бога Жывога, Бога, які сёння
дзейнічае ў нашым жыцці і па>
знаваць якога пакліканы кожны
хрысціянін, то адначасна прый>
шло ў галаву парадаксальнае
пытанне, з якога мы і пачнем
нашу гутарку. А хіба можа быць
Бог мёртвы?

— На жаль, можа… Калі чала�
век верыць у Яго толькі па тра�
дыцыі, бо «так трэба», тады Бог
для яго можа быць і нежывы.
Калі ён больш проста «пры�
знае» Яго, таму што так прыня�
та, бо ў свой час быў ахрышча�
ны, бо да шэрагу вернікаў сябе
адносяць ягоныя браты і сёст�
ры, бацькі, сябры… Так робяць
многія, але я буду казаць пра
сябе. Быў час, калі я нібыта і
верыў у Бога, але гэта быў Бог
маёй маці, бацькі, бабулі, для
якой, дарэчы, было вельмі важ�
на, каб я быў добрым вернікам.
Ды мінуў час, бабуля памерла, і
ў маім жыцці ўтварылася пуст�
ка. Мне вельмі не хапала ў
жыцці гэтага чалавека, а Бог
маёй маці і майго бацькі, Бог
маёй сям’і, але не мой асабісты
Бог, не даваў адказу на шматлі�
кія пытанні, што трывожылі маё
сэрца.

— Так бывае: памірае хтосьці
з блізкіх, і чалавек не заўсёды
здольны перанесці гэтую стра>
ту. У выніку ён бунтуецца, аб>
вінавачвае ў страце ўсіх, а часам
нават і Бога.

Спазнаць радасць
і свабоду

Сучасны чалавек моцна прагне радасці, свабоды, спакою, упэў>
ненасці. Хрысціяніну ўсё гэта можа даць Хрыстус, Жывы Бог, які і
сёння жыве ў нашым свеце, што так часта пазбаўляе чалавека гэ>
тых жаданых адчуванняў. Як жа магчыма сустрэць Яго, Жывога
Бога? Сустрэць і пачаць супрацоўнічаць з Ім? Пра гэта пісьменні>
ца Ірына Жарнасек гутарыць з айцом дамініканінам Тамашам
Мікам.

— У той час мне было вельмі
адзінока. Пустэчу, што ўтвары�
лася ўва мне, трэба было чым�
сьці запоўніць. Так з’явіліся ў
маім жыцці сумніўныя сябры,
дзяўчаты, алкаголь, наркотыкі…
Усё гэта працягвалася цэлых
дзевяць альбо дзесяць гадоў.
Я адышоў ад Касцёла, пакінуў
Бога, жыў сваім новым жыццём.
Уяўвіце сабе, я нават удзельнічаў
у дэманстрацыях супраць Кас�
цёла.

— Не магу гэтага ўявіць.
— І тым не менш так было. Я

дазваляў сабе непрыгожа вы�
казвацца пра Касцёл і вернікаў,
я адмаўляў Бога…

— Як жа ўдалося вырвацца з
гэтага?

— Пасля майго навяртання я
даволі шмат распавядаў людзям
пра сябе, сведчыў пра сваё вяр�
танне да Бога і Касцёла… Але
цяпер, з адлегласці часу, я іншы�
мі вачыма гляджу на той перы�
яд майго жыцця і на ўсё, што са
мной адбылося. Я зразумеў та�
кую праўду пра сябе: маёй за�
слугі ў маім навяртанні проста
няма, бо з таго жыцця, у якім я
тады сядзеў, уласнымі сіламі
проста немагчыма было вызва�
ліцца. Адно што нават у тым ба�
лоце да мяне часам прыходзіў
успамін пра ранейшае жыццё,
дзяцінства, юнацтва, Касцёл…
Дзесьці глыбока ў сэрцы гэты
ўспамін жыў і час ад часу нагад�
ваў пра сябе.

— Можа, Ваша заслуга ўсё ж
ёсць хоць бы і ў тым, што Вы не
дазволілі таму ўспаміну кан>
чаткова памерці ў сваім сэрцы…
Няхай сабе і глыбока, але быў у
душы сум па Богу…

— Так, быў… І аднойчы я зноў
пераступіў парог касцёла, але на
гэты раз у сэрцы была вялікая
прага пачуць адказы на тыя пы�
танні, што заселі ў сэрцы. Я ж
скончыў факультэт філасофіі ва
ўніверсітэце імя Стэфана Вы�
шынскага, быў «мудры», і мне
хацелася выказаць камусьці
свае погляды, атрымаць адказы
на пытанні.

— І атрымалі?
— Атрымаў! Бог прамовіў у

маё сэрца так моцна, што супра�
ціўляцца Яму я ўжо больш про�
ста не мог. Ды і не меў аніякага
жадання. Парадокс майго жыц�
ця ў той час, без Бога і Касцёла,
быў у тым, што я хоць і бунта�
ваўся, але адначасна любіў слу�
хаць усё, што абвяшчалася з ам�
боны. Ну�у, як той Ірад, памята�
еце?..

— Вы кажаце, што не было ў
гэтай гісторыі вяртання ніякай
Вашай заслугі. Ды ці так гэта?
Чалавеку ж Бог даў вольную
волю, і ён вольны ў тым ліку
забіць у самім сабе Бога.

— Гэта праўда… Ведаеце, калі
я першы раз пасля дзевяці гадоў
пайшоў да споведзі, мне святар
сказаў: «Маліся за добрых сяб�
роў. Маліся, каб знайшліся яны
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ў тваім жыцці і дапамагалі табе
ісці ўверх, а не ўніз». Вельмі гэта
важна, з кім ты ідзеш па жыцці.
Ну і такія сябры, дзякуй Богу,
знайшліся вельмі хутка. Можна
сказаць, гэта яны мяне, а не я іх
знайшоў. Усё ў маім жыцці ад
таго часу пайшло вельмі імклі�
ва, як хуткі цягнік.

— А старыя сябры?
— Напачатку мы яшчэ нейкі

час сустракаліся, размаўлялі,
але з кожным днём нам усё
менш і менш было аб чым гава�
рыць. Я памяняў жыццё, адмо�
віўся ад вельмі многіх рэчаў,
пачаў жыць у згодзе з навучан�
нем Касцёла, паводле Божых
запаведзяў. Часам ад сваіх ра�
нейшых сяброў я чуў, што я —
«цёмны лес, узровень Сярэдня�
вечча», і я зразумеў, што трэба
проста развітацца. Цяпер жа мы
зноў маем нармальны кантакт,
хоць і бачымся вельмі рэдка. Га�
лоўнае, што яны паважаюць
мой выбар, прынялі яго.

— Які быў бы жах, каб не зда>
рылася таго навяртання, каб не
дакрануўся да Вашага сэрца Бог
Жывы — не было б таксама
шмат чаго, у тым ліку і гэтай
нашай гаворкі.

— Я таксама з жахам успамі�
наю той час і вельмі хацеў бы,
каб усяго таго, што са мной тады
дзеелася, проста не было ў маім
жыцці.

— І разам з тым не магу не
запытаць у Вас вось пра што.
Чалавеку зазвычай хочацца рас>
павядаць пра сябе толькі прыго>
жае. Вы ж так ахвотна, не хачу
казаць лёгка, распавядаеце пра,
як Вы самі кажаце, балота, праз
якое прайшлі. У прынцыпе, я гэ>
тага і не выцягвала з Вас, не пад>
штурхоўвала на такую шчы>
расць. Што кіруе Вамі, калі Вы
распавядаеце пра сябе непрыго>
жае?

— А  мне не настолькі важна,
наколькі прыгожа ды пазітыўна
тое, што я кажу пра сябе. Гэта
проста не мае значэння. Важна
тое, што няма такой сітуацыі, у
якой Ён адвярнуўся б ад нас і
пакінуў. Ён можа змагацца за

цябе і дзевяць гадоў, як у маім
выпадку, і не стоміцца, і ўрэшце
абавязкова пераможа. Дзякуй
Табе, Ойча, што перамог!

— А Вам дзякуй за шчырасць.
Вернемся да тэмы нашай гу>
таркі, да Бога Жывога, які так
выразна дзейнічае ў Вашым
жыцці.

— Другі раз я адчуў дотык
Жывога Бога, калі перажываў у
Варшаве рэкалекцыі, што пра�
водзілі айцы місіянеры з Італіі,
якія працуюць на місіі ў Бразіліі.
Я тады быў ужо ў ордэне айцоў
дамініканаў і ўсялякія харызма�
тычныя рухі не ўспрымаў. Гэтыя
ж айцы былі з касцёльнага руху
Адновы ў Духу Святым, і таму
яны мне не спадабаліся. Памя�
таю, нам з маімі братамі трэба
было ад’ехаць па справе ў Кра�
каў, дык я ўгаворваў свайго
кіраўніка не вяртацца на рэка�
лекцыі, маўляў, застанемся ў
Кракаве, з братамі. Гэта быў такі
падман і самога сябе, і братоў, бо
мне проста не хацелася вяртац�
ца на тыя рэкалекцыі. Але мяне
не паслухаліся і дзякуй Богу, бо
там мяне чакала яшчэ адна сус�
трэча з Жывым Богам, які пас�
ля малітвы нада мною літараль�
на паваліў мяне на зямлю. Але
гэта было ўжо зусім не страшна,
бо я ведаў, што гэта Ён паклаў
мяне ў часе малітвы на зямлю,
гэта Ён пажадаў зняць з мяне
маю напружанасць, забраць
мою насцярожанасць і недавер.
Ён быццам сказаў мне: «Ад�
пачні. Супакойся. Паляжы тут,
на падлозе касцёла ў Маёй Пры�
сутнасці». Я ляжаў гадзіны тры
— такі быў мой адпачынак у
Духу Святым.

 — Калі ласка, ойча Тамаш,
патлумачце для тых, хто не ве>
дае, што гэта такое — адпачы>
нак у Духу Святым.

— Можна сказаць, што гэта
фізічная рэакцыя нашага арга�
нізма на Божую ласку. Чалавек
у часе спаткання з Духам Свя�
тым проста не мае сілы супраць�
стаяць гэтай ласцы і падае на
зямлю. Ён проста не здольны
змясціць у сабе ўсёй моцы Бо�

жай ласкі і паддаецца ёй, рас�
слабляецца. У такія хвіліны не
хочацца нічога рабіць, нічога
думаць, планаваць, за штосьці
перажываць. Пан Бог нібы бярэ
цябе на свае рукі, кладзе на зям�
лю і кажа: «Адпачні. Супакой�
ся». Чалавек тады не робіць
ніякіх перашкодаў Богу, ён зна�
ходзіцца цалкам у Яго ўладзе,
даверы да Яго. Гэта зусім не тое,
што ты самлеў, страціў прытом�
насць. Ты ўсё чуеш, разумееш,
нібы ўспрымаеш, але адначасна
табе не хочацца ніякай дзей�
насці, табе добра адчуваць сябе
безабаронным дзіцем на Божых
руках. Часта ў такія хвіліны да
чалавека прыходзіць ласка азда�
раўлення — фізічнага ці духоў�
нага. У чалавеку ж душа і цела
моцна звязаныя, і таму, калі Бог
прыходзіць у душу, немагчыма,
каб на Яго прыход не зрэагава�
ла цела. У Евангеллі прыклад
такой рэакцыі — навяртанне
апостала Паўла. Памятаеце, як
ён зваліўся з каня і што з ім было
потым? Але, вядома, дзеянне
Божай ласкі праяўляецца па�
рознаму. Хтосьці атрымлівае
дар пазнання, хтосьці дар малі�
твы мовамі, а да некага прыйдзе
такі патрэбны яму супакой. Сло�
вам, Бог ведае, каму і што з нас
патрэбна.

— Добра, вернемся цяпер у
той час, калі Вы ляжалі на пад>
лозе ў касцёле ў Варшаве…

— Доўга тады я не мог пад�
няцца, а потым доўга плакаў —
усё жыццё праляцела за гэты
час перада мною; усе мае грахі,
мая нявернасць Богу, крыўды,
якія я ўчыніў людзям. Плакаў,
курчыўся і думаў, што няма для
мяне, такога грэшнага, праба�
чэння. А потым… потым я, зня�
можаны, здолеў неяк выціснуць
з сябе імя: «Езус». Я паўтараў і
паўтараў яго, і мне паціху рабі�
лася лягчэй. Я ляжаў і паўтараў,
паўтараў: «Езус! Езус! Езус!..»
Потым у нейкі момант прыйшлі
да мяне словы: «Езу, Твая міла�
сэрнасць большая за мой грэх».
Я прамовіў гэтыя словы, і… усё
скончылася, усе мае пакуты
адышлі, адплылі ад мяне. Я ад�
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чуваў сябе цалкам свабодным!
Супакоіўся, памаліўся яшчэ ней�
кі час перад табэрнакулюмам,
падзякаваў Пану Богу 120�м
псальмам. Памятаеце:

Вочы ўзношу свае ўгору, ад>
куль мне прыйдзе помач.

Помач мая ад Пана, што
стварыў зямлю і неба…

Я зразумеў — Бог са мною.
Ён, які дзейнічае ў маім жыцці,
які лечыць, загойвае нашыя
раны, Ён у гэтыя хвіліны тут,
зусім блізка, побач… Вядома,
патрэбны час, каб загаіліся ра�
ны. Не для Бога ён патрэбны,
гэты час, але для нас, хворых.
Трэба, каб Ён зняў з нашай
душы ўсе непатрэбныя наплас�
таванні, як з тае цыбуліны. Трэ�
ба, каб Ён дакрануўся да самай
сэрцавіны нашага «я». Да таго
дня я думаў, што Бог мне праба�
чыў, я нібы і супакоіўся, але час�
та на Эўхарыстыі альбо на якой
іншай малітве мне раптам моц�
на хацелася плакаць — мае раны
балелі. І толькі пасля тых рэка�
лекцый я быў духоўна цалкам
аздароўлены. Жаль да сябе мі�
нуўся, я пачаў з радасцю слу�
жыць майму Богу. І гэта вельмі
класнае адчуванне. Хвала Яму!

— Бога можна пазнаваць роз>
нымі спосабамі, у тым ліку, на>
прыклад, праз выяўленчае мас>
тацтва. Праўда, часам не магу
пазбыцца адчування, што калі
мы шмат гаворым пра нейкі ма>
стацкі твор, які мае на мэце на>
бліжаць чалавека да Бога, то
рызыкуем «загаварыць» прад>
мет размовы і тым самым пад>
мяніць саму веру прыгожымі
размовамі на тэму. Як думаеце,
айцец Тамаш, ці мае чалавек ша>
нец сустрэць Жывога Бога ў
літаратуры, мастацтве альбо
праз размовы аб мастацкіх тво>
рах?

— Напэўна… Ніколі невядо�
ма, якім шляхам Пан Бог захоча
прыйсці да чалавека. Сам я люб�
лю выяўленчае мастацтва, і
можна ўбачыць, фальш ці праў�
да ў духоўным мастацтве, мож�
на адрозніць, ці аўтар пісаў
нейкі твор, абраз у малітве, ці

проста дзеля твора. Альбо ў
іншым нейкім творы моцна ад�
чуваецца ўнутраная барацьба
аўтара, як, напрыклад, у абразах
польскага мастака Навасельска�
га. Люблю ягоную творчасць, бо
ягоныя іконы праўдзівыя, але…
Ікона павінна несці супакой, а ў
ягоных творах я адчуваю зма�
ганне аўтара з самім сабою, з
Богам. І ўсё ж шчырыя творы
прамаўляюць моцна, таму
хтосьці і праз іх знойдзе свой
шлях да Бога.

— Не магу не задаць Вам як
дамініканіну, як прапаведніку
Божага слова пытання пра ролю
Божага слова ў духоўным жыцці
чалавека. Наколькі важна для
сучаснага хрысціяніна рэгуляр>
на чытаць Божае слова?

— Надзвычай важная! Што
ж тычыцца мяне, то я да таго як
прапаведаваць іншым Божае
слова, найперш моцна перажы�
ваю яго сам. Напачатку я кажу
казанне самому сабе, а потым
ужо людзям. Божае слова, калі
яго чытаць шмат, усур’ёз, можа
адкрываць чалавеку, як яму
ўспрымаць тую ці іншую сітуа�
цыю. Напрыклад, калі я распаз�
наваў сваё пакліканне, то знай�
шоў адказы менавіта ў Божым
слове. А часта бывае так, што
ўжо цяпер яно прыходзіць у
маю памяць менавіта ў патрэб�
ны момант. Трэба, скажам, ка�
мусьці дапамагчы святарскай
парадай, і вельмі хутка прыхо�
дзяць на памяць цытаты са Свя�
тога Пісання, вельмі выразныя,
актуальныя. Гэта цудоўна!

— Але для таго, каб пачалі
прыходзіць такія падказкі, трэ>
ба чытаць Святое Пісанне, са>
мому жыць ім.

— Ну так, трэба яго ведаць,
чытаць. Калі чалавек усур’ёз па�
чынае задаваць сабе пытанні, ці
так ён жыве, ці жыве ў згодзе з
Божымі наказамі, калі ён захо�
ча набліжацца да Бога, то чы�
таць Святое Пісанне трэба аба�
вязкова і штодня.

 — Словам, Вы заахвочваеце
да такой практыкі чытачоў
«Нашай веры».

— Абавязкова! Я сказаў бы
яшчэ больш катэгарычна: ад�
кладзіце пакуль што часопіс,
вазьміце ў рукі Біблію і, пакуль
не прачытаеце яе, не вяртайце�
ся да яго.

— Ойча Тамаш! Але некато>
рыя нашы чытачы рызыкуюць у
такім разе зазімаваць, не дачы>
таўшы нашу гутарку! Можа ўсё
ж дасьцё паслабленне?

— Я не даваў бы яго! Жарты
жартамі, але калі вернік не чы�
тае рэгулярна Божага слова, то
як ён можа жыць паводле яго?
Як можна тады падтрымліваць
цесную сувязь з Богам? Біблія
мусіць быць у хрысціяніна заў�
сёды пад рукою. Мы часта любім
атачаць яе такім залішнім пафа�
сам: паставім яе на бачнае мес�
ца, дзесьці на палічку пад абра�
замі, і часам забываем дацяг�
нуцца рукой да тае палічкі. А
Біблія няхай будзе ў спальні, на
кухні, там, дзе чалавек най�
больш бывае. Божае слова тады
стане для нас жывым, калі мы
будзем да яго звяртацца ў што�
дзённым жыцці, а не тады, калі
нам няма чаго рабіць.

— Былы генерал ордэну дамі>
ніканаў айцец Цімаці Радкліф
пісаў у адной са сваіх кніг, што
ён найвыразней адчувае Бога ў
прыродзе. А Вы?

— Я, ведаеце, малафранціш�
канскі, таму я, напэўна, менш
Яго адчуваю ў прыродзе.

— Малафранцішканскі? Упер>
шыню чую такі выраз.

— Часам жартуюць, што
францішкане моцна адчуваюць
Бога ў прыродзе, ідучы ўслед за
сваім заснавальнікам, ну а мы,
дамінікане, шукаем Яго ў кні�
гах… Гэта, вядома, жарт, але ў
кожным жарце… Што ж да мяне,
то я найвыразней адчуваю Бога
праз людзей, якіх сустракаю. Не
толькі праз братоў са свайго ор�
дэну, але і праз іншых святароў,
свецкіх, праз сяброў, знаёмых і
незнаёмых, праз тое, што пера�
жываюць людзі ў тых ці іншых
сітуацыях. І гэта зразумела:
Хрыстус гаворыць да нас праз
чалавека, бо Ён сам стаўся чала�
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векам. Мне, напрыклад, шмат
дапамагаюць пазнаць самога
сябе хлопцы і дзяўчаты з нашай
парафіі, нават калі мы і не гаво�
рым пра гэта. Нам дадзены ін�
шыя людзі ў тым ліку і для таго,
каб мы лепш пазнавалі саміх
сябе.

— Гэта проста цудоўна, тое,
што Вы кажаце! А цяпер парай>
це, калі ласка, як сустрэць Бога ў
тым чалавеку, які брудны, у лах>
манах ляжыць на дарозе ці ў ка>
люжыне?

— Усё магчыма. Пакуль чала�
век жыве, у яго яшчэ ёсць ша�
нец паправіць сваё жыццё, бо ён
яшчэ ў дарозе. Мы баімся такіх
людзей, не падыходзім да іх, бо
думаем, што для іх ужо ўсё скон�
чана. А тым часам… Нам важна
разумець: тое, што мы маем, —
працу, жытло, сям’ю, сяброў —
мы маем не дзякуючы нашым
заслугам. Вядома, трохі ёсць тае
заслугі, бо працуем, прыклада�
ем свае намаганні, імкнемся бе�
рагчы час, але ўсё ж аснову ўсяго
гэтага дае нам Бог. Варта памя�
таць, што няма ў нас гарантый
не апынуцца заўтра альбо пас�
лязаўтра на месцы бяздомнага
жабрака альбо яшчэ кагосьці,
чыё становішча нас адштурхоў�
вае.

Мне гэтая тэма блізкая, бо я ў
свой час працаваў у Кракаве
ў супольнасці, што апякуецца
бяздомнымі. Давялося шмат су�
стрэць бедачынаў, якія распавя�
далі, як яны паехалі на заробкі, а
вярнуліся і не знайшлі нічога з
таго, што пакінулі, — ні жонкі, ні
дома, ні дзяцей… У выніку — раз
выпіў, другі, а потым і пайшло�
паехала. Не сустрэў той чалавек
у цяжкі для яго час нікога, хто б
яму дапамог, падаў руку. Адсюль
і падзенне. Нам варта вучыцца
бачыць у кожным чалавеку ча�
лавека. І пакуль мы ў тым бруд�
ным абарванцы не ўбачым чала�
века, няма чаго думаць пра тое,
як знайсці ў ім Бога.

— Цудоўныя словы. Скажыце,
а Вы ўмееце любіць усіх людзей?

— Спадзяюся, так. А зрэшты…
не ведаю… Пра гэта трэба ў іх

пытацца. Ва ўсялякім разе, я
спрабую гэта рабіць. Хіба што
наша памылка часта ў тым, што
мы спяшаемся рабіць высновы,
шмат чаго не ведаючы пра інша�
га чалавека. Да таго ж, нас можа
шмат хто раздражняць, у тым
ліку і хрысціяне, вернікі, але ж
гэта не супярэчыць любові.

– А якія хрысціяне Вас раз>
дражняюць?

— Напэўна, тыя, якія больш
шукаюць ворагаў у сваім жыцці,
ворагаў Касцёла, чым самога
Бога. Напэўна, тыя, якія, пры�
крываючыся традыцыяй, пера�
твараюць жывое хрысціянства
ў музей.

— Патлумачце, калі ласка,
што Вы маеце на ўвазе пад «му>
зеем»?

— Напрыклад, калі казанне
прамаўляецца такой пафаснаю
моваю, што людзі ажно баяцца
слухаць, бо яны не разумеюць і
не ўспрымаюць таго пафасу.

— Ойча Тамаш, а не баіцеся
нажыць нядобразычліўцаў пас>
ля гэтых словаў?

— Не. А калі б і баяўся, то ўсё
роўна не маю права маніць —
Бог жа ўсё чуе. «Музейнае»
хрысціянства было б, напры�
клад, і тады, калі б я паводзіў
сябе ў хабіце лепш, чым без яго,
калі б хаваў за знешнім абліччам
сваё сапраўднае «я».

— Парайце, калі ласка, як
практыкуючым хрысціянам,
тым, якія ўжо маюць досвед
веры, сустрэць у сваім жыцці
Жывога Бога.

— Я думаю, што найперш трэ�
ба жадаць Яго сустрэць, пры�
знацца самому сабе, што яшчэ
не сустрэў. І шукаць. У Святым
Пісанні, у разважанні, у асабі�
стай малітве. Не хавацца за роз�
ныя формулкі, а моцна жадаць і
рабіць усё магчымае. Не баяцца
задаваць самому сабе пытанні,
напрыклад: «Чаму я пайшоў
сёння на Эўхарыстыю? Чаму
малюся? Чаму не малюся? Чаму
іду да споведзі?» Не баяцца за�
даваць сабе пытанні і дабівацца
адказаў. Часта бывае так, што

людзі і ставяць пытанні, але не
маюць настойлівасці і жадання
атрымаць адказы. Не трэба іх
баяцца.

Апроч малітваў і розных рас�
паўсюджаных практыкаў, яшчэ
рэкамендаваў бы медытацыю.
Паспрабаваць падымацца трохі
раней, на хвілін 15, і пабыць
ранкам з Хрыстом, даверыць
Яму свой дзень, усё, што чакае ў
гэты дзень, усё чаканае і неспа�
дзяванае. Карысна нам у сучас�
ных жыццёвых рытмах знахо�
дзіць час, каб суцішыцца, па�
быць з Ім. Варта навучыцца
знаходзіць у саміх сабе супакой.

— Сапраўды, свет мы не суці>
шым, а сябе, калі пастараемся,
можам.

— Так. І вельмі важна не ад�
ступацца, а калі ўжо пачалі
практыкаваць ранішнюю меды�
тацыю, то практыкаваць яе з
дня ў дзень.

— Чым бы Вы хацелі закон>
чыць нашу гутарку?

— Яшчэ раз сцвердзіць: Бог
Жывы — гэта не выдумка, не
нейкая там гісторыя. Ён ёсць. Ён
і сёння дзейнічае ў нашым жыц�
ці: і надалей аздараўляе, пад�
трымлівае нас, супакойвае, дае
надзею. Калі б я раней, да свай�
го навяртання, прачытаў кнігу
айца Эміліяна Тардзіфа «Езус
жыве!», то падумаў бы, што гэта
казкі, гэтага проста не можа
быць. Бо там распавядаецца, як
на ягоных служэннях навярта�
ліся сотні людзей, сотні аздараў�
ляліся. Цяжка паверыць? Але
цяпер, калі я сам стаў сведкам
неспадзяваных фізічных і ду�
хоўных аздараўленняў, навяр�
танняў, калі сам гэта перажыў, то
я проста ў гэта веру. Жывы Бог
дае нам свабоду. Сустрэўшы
Яго, мы самі ажываем, знахо�
дзім радасць.

— Хіба што самы час пажа>
даць нам і самім сабе, і нашым
чытачам гэтай вялікай радасці і
свабоды, якую дае хрысціяніну
Жывы Бог. Дзякуй, ойча Тамаш,
за гутарку!

Н а  ш л я х у  в е р ы
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*  *  *
Бывае часам так, што чала�

век забудзецца, што з ім адбы�
лося ўчора, а тое, што было даў�
ным�даўно, памятае да драбні�
цаў. Засядзе раптам у памяці
нейкая даўняя сустрэча, размо�
ва і стане часткай твайго жыц�
ця. Тую размову з сястрой Ядві�
гай Віршутай з манаскага ордэ�
ну сясцёр эўхарыстак, якая
адбылася ў халаднаватым драў�
ляным дамку сясцёр у Полацку
на пачатку 90�х гадоў, я памятаю,
здаецца, да драбніцаў. Памятаю,
як на стале, пры якім мы сядзелі,
стаялі кубкі з гарбатай, да якой

я за дзве гадзіны нашай размо�
вы так і не змагла дакрануцца.
Памятаю, як я душылася слязь�
мі, а сястра Ядвіга гаварыла й
гаварыла, нізка звесіўшы голаў.
І мова яе была такой цяжкай!
Яна распавядала мне пра росіц�
кую трагедыю... Потым у нас
яшчэ будзе шмат размоваў з ёй
пра Росіцу, у якой яна некалі
разам з іншымі сёстрамі ды ай�
цамі марыянамі Антоніем Ляш�
чэвічам і Юрыем Кашырам да
таго, як разыгралася там крыва�
вая трагедыя, распавядала лю�
дзям пра Бога. Потым адзін за
адным з’явяцца мае артыкулы ў

каталіцкай прэсе, потым —
фільм «Да хвалы алтара», раман
«Будзь воля Твая», сярод герояў
якога будзе і яна, сястра Ядвіга...

* * *
Малады хлапец, які ехаў у

гарадскім аўтобусе, абмінаючы
нешматлікую калону полацкіх
пілігрымаў, пакруціў нам паль�
цам каля скроні. Пакруціў і
штосьці пракрычаў. Памятаю, як
шкада мне было тады пасажы�
раў аўтобуса, бо па ягоным ду�
расліва�здзеклівым выглядзе
можна было ўявіць — «камплі�
ментаў» на адрас калоны, на

Ірына Жарнасек

З пакутаў,
мучэнняў,

ахвярыÖ

З пакутаў,
мучэнняў,

ахвярыÖ
Крывавіў боль, надзея палымнела,
сплывалі слёзы воскам на алтар.
О Беларусь, мой галубочак белы
ад чысціні нязлічаных ахвяр.

Ларыса Геніюш

Ірына ЖАРНАСЕК ó пісьменніца, рэдактар часопіса ´Маленькі рыцар Беззаганнайª. Нарадзілася ў вёсцы Чаранкі на Глыбоччы	
не. Піша прозу, публіцыстыку, перакладае з польскай мовы. Аўтар кніг прозы ´Ліст да сынаª, ´Гульні над студняйª, ´Гадараª, аповесці	
казкі ´Спрэчка анёлаўª, рамана ´Будзь воля Тваяª. Жыве ў Наваполацку.
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чале якой калыхаліся крыж, ха�
ругвы з выявамі Маці Божай ды
святога Андрэя Баболі, ён не
пашкадаваў. Так вось яно і бы�
вае: правіняцца адны, а атрыма�
юць на гарэхі зусім іншыя. Наша
ж «правіна» была ў тым, што тае
пахмурнае жнівеньскае раніцы
мы выходзілі з Полацка за ня�
блізкі свет — у Росіцу, што на
ўскраі Беларусі, на самай мяжы
з Латвіяй. Мы ішлі на святое для
беларускіх католікаў месца. У
Росіцы ў 1943 годзе гітлераўцы
спалілі больш за паўтары тыся�
чы мірных людзей — так яны
помсцілі партызанам, якія хава�
ліся ў густых лясах Дрысен�
шчыны ды час ад часу дапякалі
ім. Больш за паўтары тысячы
жывымі згарэла тады ў Росіцы,
у попел ператварыліся дзясяткі
вёсак вакол яе, шмат праца�
здольных было адпраўлена ў
фашыстоўскія канцэнтрацый�
ныя лагеры. Ніхто з тых людзей,
замкнёных на двое сутак у вя�
лізным росіцкім касцёле ў ча�
канні гітлераўскай «сарціроў�
кі», не меў выбару — жыць аль�
бо памерці. За іх гэта вырашалі
двуногія істоты ў форме латыш�
скіх паліцыянтаў ды некалькіх
мясцовых. Хоць, зрэшты, і не
яны вырашалі, яны толькі бяз�
думна выконвалі тое, што зага�
далі іх гаспадары. А тыя ўжо
«вырашылі» за сотні жыхароў з
Ліпавак, Цагельнікаў, Шабалоў,
Суніцаў, Мяжалаў, Плігавак,
Ворзава... (усяго за два дні кар�
най акцыі было спалена разам з
жыхарамі больш за 40 вёсак
блізу Росіцы).

Толькі два чалавекі мелі пра�
ва выбару ў росіцкім касцёле —
айцы марыяне Юры Кашыра і
Антоні Ляшчэвіч. Толькі яны
маглі выбраць жыццё. А яны
выбралі смерць. Бо не пажадалі
пакінуць у жудаснай бядзе лю�
дзей, якіх вялі да Бога пры
жыцці. Пажадалі раздзяліць з

імі і смерць. «Па ўласнай волі
выбраць смерць?» — магчыма,
пасміхнуўся б той самы хлопец,
які спрабаваў давесці нам праз
запырсканае гразёй вакно аўто�
буса, што мы дурні. І, магчыма,
ён зноў пакруціў бы пальцам
каля скроні…

*  *  *
Калі пятнаццаць гадоў таму

я разам з сынамі ўпершыню
выпраўлялася пілігрымам з По�
лацка ў Будслаў, адзін мой зна�
ёмы, пачуўшы, што нас чакаюць
150 км, якія мы павінны пера�
мераць сваімі нагамі за пяць
дзён, таксама крутнуў пальцам
каля скроні ды яшчэ й павучыў:
«Запамятай: важна, не як ісці
альбо ехаць, але куды». Не стала
яму гаварыць, што здагадваюся,
куды іду, не стала тлумачыць,
чаго шукаю на тым шляху. Даў�
но зразумела: дыскусіі на гэтую
тэму маюць тую ж вартасць, што
і сцвярджэнні накшталт: «Ката�
ліцкая вера добрая, бо ў касцёле
ёсць лаўкі і арган, а кепская, бо
ксяндзы не жэняцца».

Пасля тае першае маёй пілі�
грымкі я надрукавала ў часопі�
се «Ave Maria» свой «Дзённік
пілігрыма», прачытаўшы які,
шаноўны Янка Брыль жарта�
ваў: «Чытаў, чытаў, як ты там пад
Будславам то разувалася, то
зноў абувалася ды няньчыла
свае мазолі». А потым з лёгкаю
скрухаю дадаў: «А я ў Будславе
не быў, не давялося неяк... Паў�
ліна Мядзёлка там жыла...» Ну
што ж, шкада, што не быў у Буд�
славе дарагі Іван Антонавіч і не
пабачыў ні хаты, у якой жыла
некалі Паўліна Мядзёлка, чый
прыгожы партрэт і цяпер бераж�
ліва захоўваецца там, не паба�
чыў і высознай базылікі з яе цу�
доўным абразом ды ўнікаль�
нымі роспісамі на сценах. Шка�
да. Неяк пачула, што ў Будсла�
ве павінен пабыць кожны бела�

рус, і я згодная з гэтым.
Ну а ў Росіцы? Ці трэба кож�

наму беларусу пабыць у Росі�
цы?

Месца людской пакуты ад�
пужвае... Хоць ездзяць жа вунь
адна за адной экскурсіі ў Ха�
тынь. Ёсць у Хатыні на «могіль�
ніку вёсак» і сімвалічная Росі�
ца. Аднаго разу была там са зна�
ёмым святаром з Нямеччыны.
Хадзілі з ім па маўклівым, бяз�
людным мемарыяле пад каст�
рычніцкім воглым дожджыкам,
распавядала яму пра горкую
сімволіку Хатыні, а ён раптам
пад гукі хатынскіх званоў ці то
заспяваў, ці то пракрычаў малі�
тву: «Які за нас цярпеў ад ранаў,
Езу Хрыстэ! Змілуйся над
намі!..».

* * *
Адзін з удзельнікаў росіцкай

трагедыі, якому ў 1943�м было
ўсяго нейкіх гадкоў дзесяць,
распавядаў мне, як яны з маці
пайшлі на жудаснае папялішча
вёскі Вопытная, на месца хля�
ва, у якім карнікі спалілі жывымі
старых і дзяцей. Там згарэла і
ягоная бабуля. Прыйшлі і ўба�
чылі некалькі ацалелых каля
долу абвугленых, счарнелых
бярвенняў, каля якіх стаялі на
каленях... чалавечыя шкілеты.
Так і не знайшоў хлапчына сва�
ёй бабулі. Мужная сястра Ядві�
га, якая таксама слухала той
аповед, з веданнем справы ска�
зала: «Трэба было пад каленьмі
глядзець — можа б, і знайшлі
якое адзенне пад каленьмі». З
уласнага досведу казала, бо пас�
ля росіцкай трагедыі яна разам
з яшчэ адной гэткай жа мужнай
сястрой разграбала жудасны
попел Росіцы ў надзеі знайсці
парэшткі святароў. Не знайшлі.
Але затое ўбачылі знак, які да�
памог жыць далей і не зняве�
рыцца. Сярод іншых яны ўба�
чылі шкілет чалавека, рука яко�
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га ад локця да кончыкаў паль�
цаў засталася белай, некрану�
тай агнём, а ў пальцах тае рукі
быў заціснуты блакітнага коле�
ру ружанец...

Малітва на вуснах застыла.
Ружанец рука затрымала.
Да Бога душа узляцела
З пакутаў, мучэнняў, ахвяры...
Мой суразмоўца паслухаў

сястру Ядвігу, перажагнаўся і
скрушліва ўздыхнуў — не зда�
гадаліся яны з маці ды й ніхто
іншы з ацалелых вяскоўцаў шу�
каць рэштак адзення пад ка�
леньмі. Потым ён распавёў і та�
кое...

Пасля трагедыі ў балінаўскай
капліцы (гэта за нейкіх кіламет�
раў 5–6 ад Росіцы) служыў... ня�
мецкі святар. Хутчэй за ўсё, гэта
быў нямецкі капелан. Дык май�
му суразмоўцу давялося ў яго
спавядацца. Праўда, ці не за
трэцім разам той дапусціў яго
да споведзі, бо хлопчык ніяк не
мог расказаць яму пацеры. Дома
маме казаў гэтаксама бойка, як

некалі айцу Антонію
Ляшчэвічу, з рук якога
прымаў сваю Першую
святую Камунію ў Росі�
цы, а цяпер вось пры�
ходзіў у капліцу і пад
уважлівым позіркам
чужаземнага святара
ўвесь сціскаўся ад стра�
ху ды збіваўся. За трэ�
цім разам пад тым по�
зіркам... усікаўся. Ды
святар на ягонае здзіў�
ленне пасля такой «вы�
хадкі» не стаў сварыц�
ца, нават не прагнаў, але
нечакана прыгарнуў да
сябе ды павёў да спа�
вядніцы.

Не пазайздросціш,
вядома, таму «новаму
нямецкаму хрысціяні�
ну», які адважыўся су�
мясціць у сабе несу�
мяшчальнае — Бога і

нянавісць. Цікава, аб чым думаў
ён начамі ў чужых для яго Балі�
нах, блізу Росіцы, што ляжала ў
попеле? Якімі яму бачыліся яго�
ныя канфратры — беларускія
святары Антоні і Юры, што
пайшлі ў агонь разам са сваімі
вернікамі? У агонь, раскладзе�
ны на нашай зямлі ягонымі су�
айчыннікамі?..

* * *
Зіма дарэшты счарнела,
Сцюжа полымем плача,
У Росіцы анямелай
Усмешкі на твары не ўбачыш…

З нетраў гэтай гісторыі нібы
на яве бачыцца мне і яшчэ адна
постаць — яшчэ аднаго нямец�
кага афіцэра, які пасля трагедыі
прыехаў з перакладчыцай у
Друю, у дамок сясцёр эўхарыс�
так. З кожнай сястрой, якія ў дні
трагедыі былі ў Росіцы і для якіх
айцец Антоні Ляшчэвіч выпра�
сіў у кіраўніка карнай акцыі
жыццё, нямецкі афіцэр падоўгу

размаўляў. Адной з ягоных су�
размоўніцаў была і мая сястра
Ядвіга. Афіцэр пытаўся, чым
займаліся сёстры да трагедыі ў
Росіцы, пытаўся пра айцоў ма�
рыянаў Антонія і Юрыя, пра іх
службу, стасункі з людзьмі, пар�
тызанамі, з немцамі, падрабяз�
на распытваў пра карную ак�
цыю. Ягоная сакратарка друка�
вала ўсё пачутае на машынцы.
Была гэта доўгая размова.

Засталося таямніцай, хто
быў той афіцэр. Але я амаль не
сумняваюся ў тым, што менаві�
та ён стаў аўтарам таго ананім�
нага дакумента на нямецкай
мове, які пасля вайны прыйшоў
па пошце ў генеральны дом
айцоў марыянаў у Рыме. На не�
калькіх старонках машынапіс�
нага тэксту ў тым дакуменце па�
нямецку была выкладзена гіс�
торыя росіцкай трагедыі...
Значыць, усё ж былі і сярод іх
людзі.

* * *
Ніна Філіпчык. Маё знаём�

ства з ёю было вельмі кароткім
— усяго паўдня пілігрымкі ў Ро�
сіцу, куды мы вырушылі разам
у жніўні 2002 года з Полацка.
Вырушылі разам, але толькі мне
лёсіла дайсці да Росіцы — яе
жыццёвая пілігрымка абарвала�
ся за Наваполацкам, каля могі�
лак з надзіва адпаведным для
гэтага месца назовам — Гліні�
шча. У калону пілігрымаў на
шалёнай хуткасці ўрэзаліся
«Жыгулі», і Ніна, нават не
ўскрыкнуўшы, загінула на мес�
цы ад таго ўдару. Праз хвіліну з
машыны выкуліўся п’яны кі�
роўца, недапітую яшчэ адну
пляшку «чарніла» ён выліў по�
тым на зямлю на нашых вачах...

Зло ашчэрыла сваю пашчу на
гэты раз на маладую дзяўчыну,
зямлячку дзядзькі Ігната Буй�
ніцкага, выпускніцу полацкага
ўніверсітэта...
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Вецер галосіць у Росіцы,
Вецер хаўтуры спраўляе,
Моліцца ўсцяж па нябожчыках,
Якія ў пакутах сканалі:

«Божа ласкавы, злітуйся!
Стогне зямля ахвярамі.
Росіца стала пакутніцай…
Вечны спачын дай ім, Пане!..»

У 2002 годзе нас прыйшло з
Полацка ў Росіцу ўсяго толькі
адзінаццаць свецкіх пілігрымаў,
сястра манахіня і два святары.
Астатнія не змаглі справіцца з
шокам пасля трагедыі — вярну�
ліся дахаты.  Мы ж неяк сабралі
рэшту сілаў і дабрылі. Тая пілі�
грымка застанецца ў памяці на
ўсё жыццё суцэльным горкім
камяком у горле. А праз не�
калькі месяцаў, у часе следства
па тым здарэнні, смерць забра�
ла і яшчэ аднаго ўдзельніка тае
трагедыі — кіроўцу. Калі пачула
пра гэта, упершыню падумала,
што ў таго чалавека ўсё ж было
сумленне, якое не дало яму сілы
жыць пасля Нінінай смерці. А
можа, гэта сам Пан Бог — Суд�
дзя Справядлівы — учыніў свой
праведны суд?

*  *  *
Малітва ў Росіцы. Магу свед�

чыць, што яна адрозніваецца ад
малітвы ў нейкім іншым месцы.
Тут нам хочацца больш разва�
жаць пра тое, чаму ў нашым
жыцці адбываецца ўсё менаві�
та так, а не іначай, чаму ў ім
столькі бедаў, трагедый, столькі
дурноты й паскудства. Ужо так
сталася, што за гэтыя гады Росі�
ца стала для мяне своеасаблі�
вым сімвалам Беларусі. Спале�
ная, знішчаная, разрабаваная.
Але жывая. І вельмі прыгожая
сваімі вербамі ды ліпамі, сваім
азярком, у які ўзіраюцца наноў
пабудаваныя на страшным па�
пялішчы хаты ды агромністы
чырвоны гмах скалечанага кас�
цёла, чые вежы ляглі друзам да

ягонага падмурку на�
прыканцы трыццатых
гадоў — так улада рых�
тавалася да вайны ў
прымежнай зоне.

Адна знаёмая мін�
чанка сказала неяк, што
падлогу ў росіцкім кас�
цёле нізавошта нельга
мяняць, бо яна нейкая
тут асаблівая. Зразуме�
ла, чаму. Бо гэтыя за�
цёртыя бязлітасным ча�
сам пліты нібы набры�
нялі людскімі слязьмі,
малітвамі, думкамі.
Двое сутак на гэтай пад�
лозе людзі чакалі выра�
шэння свайго лёсу, каму
— на смерць, каму — на
жыццё. Яны маліліся на
ёй разам са сваімі пас�
тырамі, слухалі іх словы
падтрымкі пра зніко�
масць жыцця і бяскон�
цую вечнасць. Як у тым псаль�
ме:

Гады нашыя прамінаюць,
як трава,

А Ты, Божа, трываеш вечна.

Святарскія словы маглі за�
стацца адно словамі, калі б пас�
ля іх айцы Юры і Антоні не зра�
білі гэтага ашаламляльнага ўлас�
нага выбару — пайшлі разам з
тымі, чыя дарога пралягла з ган�
ку касцёла ў агонь.

Таму малітва па дарозе ў Ро�
сіцу і потым, у часе ўрачыстас�
цяў, асаблівая. Людзі тут не са�
ромеюцца казаць пра свае боль�
кі: тут просяць маліцца за вы�
зваленне сына альбо мужа ад
алкагольнай залежнасці, тут
дзеляцца досведам выбаўлення
з гэтае бяды, тут моляцца за па�
шану да кожнага чалавечага
жыцця — і ў глыбокай старасці,
і ў матчыным улонні. І ўсё гэта
— малітва за нашу Бацькаўшчы�
ну. Часам на малітву ў Росіцу
прыязджаюць вернікі і з Латвіі.
Найчасцей гэта нашы землякі,

якія жывуць цяпер там, — су�
седзі ж, такія блізкія суседзі. У
многіх з іх засталіся ў росіцкім
попеле бацькі, браты, сёстры...

* * *
Чаму яны змаглі падняць на

нас руку, нашыя суседзі латы�
шы ў 1943�м? Менавіта латыш�
скія батальёны сталі асноўнымі
выканаўцамі карнай акцыі на
Дрысеншчыне пад здзеклівым
назовам «Зімовае чараўніцтва».
Як гэта ні балюча, але дапамагалі
ім таксама і мясцовыя паліцы�
янты. Што адчуваў чалавек, які
заганяў у хлеў дзяўчыну, з якой
разам нядаўна хадзіў у скокі на
вечарыне, не магу ўявіць. Ну а
кіравалі акцыяй, вядома, немцы
— яны зазвычай грэбавалі бруд�
най працай, выкарыстоўвалі
для яе сваіх паслугачоў. Кажуць,
цяпер у Латвіі некаторыя тлума�
чаць удзел латышоў у той страш�
най акцыі помстай за дзікун�
скую крыўду, нанесеную іх на�
роду сталінскім рэжымам напя�
рэдадні вайны.
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...Была я ў гэтых дамах на ла�
тышскіх хутарах, у вялізных,
прасторных дамах, побач з якімі
зазвычай грувасцяцца доўгія
хлявы, пуні, дрывотні. Усё тут
кажа пра тое, што жылі тут не�
калі дбайныя гаспадары, рабілі
не абы з плячэй, а на гады. Таму
беларусам з маёй роднай Глы�
боччыны, што ў 60�я гады ўця�
калі ў Латвію ад хрушчоўскай
кукурузы, хапала месца ў такім
доме на некалькі сем’яў. Нам,
падлеткам, тады было дзіўна:
чаму ў Латвіі так шмат вольнага
месца? Хто там набудаваў для
нашых людзей столькі жытла?
Адкуль жа нам было ведаць
тады пра трагедыю гэтага наро�
да, што абрынулася на яго напя�
рэдадні мінулай вайны? Пра
мусовае высяленне гаспадароў
тых хутароў разам з іх сем’ямі ў
бязмежныя сцюдзёныя прасто�
ры Расіі мы тады яшчэ нічога не
чулі, як, зрэшты, да крыўднага
мала ведалі ад нашых бацькоў і
пра тое, як іх саміх выганялі з
абжытых кутоў «другія Саве�
ты», што заявіліся ў Заходнюю
Беларусь пасля пакту Молата�
ва — Рыбентропа. Пра бочку са�
магону ды вялізны жбан мёду,

якімі адкупіўся мой бацька ў
мясцовых начальнікаў ад вы�
сылкі ў краі далёкія ды суровыя,
я пачула ўжо дарослая. Нашай
сям’і пашчасціла — бацька адку�
піўся. Не думаю, што не было
чым адкупіцца латышскім гас�
падарам, але там гэта ўсё было
значна страшней. Дэ�пар�та�
цыя...

Ды толькі чаму латышы праз
тры гады пасля яе помсцілі за
тую жудасную дэпартацыю
пятнаццацігадовай Ганцы з Лі�
павак, што за 5 км ад Росіцы? На
Ганчыных вачах латышскія кар�
нікі спалілі ў хляве яе маці і бра�
та, стрыечных братоў і сясцёр, а
саму яе напаўраздзетую разам з
часткай ацалелых ад агню ліпаў�
цаў пагналі па лютаўскім маро�
зе ў сцюдзёны росіцкі касцёл.
Чаму, пакрыўджаныя на Сталі�
на, нашы суседзі шпурлялі ў
агонь нашых дзяцей, туды ж
гналі іх бабуляў і дзядуль, а іх
маці па загадзе немцаў адбіралі
для канцлагераў? Чым правіні�
ліся тыя дзеці перад імі? Тым,
што за іх не маглі заступіцца іх
таты, бо напярэдадні вайны
былі высланыя з прымежнай
зоны «пільнай» сталінскай ула�

дай, якая гэткім чынам нібыта
рыхтавалася да вайны? Напя�
рэдадні вайны ў некаторых вёс�
ках вакол Росіцы не было нівод�
нага працаздольнага мужчыны
— усе сасланыя невядома куды...
Ганчын бацька — таксама...

*  *  *
Да нядаўняга часу не было

вядома, куды праляглі пакутні�
цкія шляхі з росіцкага касцёла
яшчэ двух святароў, якія слу�
жылі ў ім напярэдадні вайны, —
Пятра Капусты і Эдварда Вай�
цяховіча. Ксёндз Эдвард напя�
рэдадні свайго арышту, прадчу�
ваючы яго, замураваў ў сцяне
сакрыстыі касцёльнае начынне
— на той выпадак, калі хтосьці
калісьці зноў распачне службу
Богу ў росіцкім касцёле. А можа
й сам спадзяваўся яшчэ вярнуц�
ца да сваіх абавязкаў.

Толькі ў 90�я гады стала вя�
дома, як склаліся іх пакутніцкія
лёсы. З ціхай маляўнічай Росі�
цы — у жудасны салавецкі лагер.
Ксёндз Эдвард Вайцяховіч быў
прыгавораны да вышэйшай ме�
ры пакарання 3 лютага 1935 г., а
ксёндз Пётр Капуста расстраля�
ны ў салавецкай турме 1 ліста�
пада 1937 г.

...Чамусьці здаецца, што гэта
ў кагосьці з іх цэліцца энкавэ�
дыст на адным з барэльефаў
Валяр’яна Янушкевіча на дзвя�
рах касцёла святога Андрэя Ба�
болі ў Полацку. Побач, на тых жа
дзвярах, — сцэны расправы
Пятра І над базыльянскімі ма�
нахамі ў святой Сафіі, забой�
ства Язафата Кунцэвіча; ёсць
там і барэльеф, прысвечаны ро�
сіцкай трагедыі. Дзверы гэтыя
адначасна і твор мастацтва, і
горкі напамін аб пралітай крыві
за хрысціянскую веру на нашай
зямлі. Пра тое ж распавядаюць і
насценныя фрэскі. І ўсё гэта ра�
зам ператварыла полацкі кас�
цёл у своеасаблівы помнік тым,
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хто аддаў свае жыцці за веру
Хрыстову на нашай зямлі.

*  *  *
Сам касцёл у Росіцы стаў

маўклівым і сведкам, і помнікам
трагедыі — вялізны чырвоны
гмах сёння, як і тады, задумен�
на глядзіцца ў блакітнае азярко.
З тае трагедыі ацалеў ён адзін.
Згарэлі хаты, людзі, адно што іх
дабро гаспадарлівыя суседзі
вывезлі на шматлікіх павозках.
Сястра Ядвіга казала пра трыс�
та запрэжаных санямі коней, на
якіх карнікі вывозілі нажытае
вяскоўцамі дабро.

На адной з такіх павозак па�
ехалі і посцілкі з Ганчынай хаты,
якія выткалі ды вышылі рукі яе
маці. Яна потым пазнала іх —
посцілку і сурвэту, вышытую
кветкамі, — у адным латышскім
доме, куды, схуднелая, гнаная
голадам, прыйшла на заробкі
пасля таго, як вярнулася з Ня�
меччыны ды спрабавала пачаць
зноў жыць, ужо без мамы і таты,
без дарагіх яе сэрцу людзей.

...Пасля пяці канцлагераў
вярнулася Ганка ў свае спале�
ныя Ліпаўкі, выплакалася на
месцы хлява, што стаў магілай
для яе родных, а потым выкапа�
ла зямлянку і... пайшла да бага�
цейшых суседзяў з надзеяй на�
няцца да іх ды зарабіць якое
вядро зерня ці бульбы. Там і па�
знала посцілкі са сваёй хаты. І...
пацямнела ўваччу...

* * *
Калі яна пачалася, трагедыя

Росіцы? 16 лютага 1943�га, калі
атрады карнікаў вырушылі ў
белых маскіровачных касцю�
мах з друйскага кляштара, дзе
па горкай іроніі лёсу, рыхтую�
чыся да расправы, закватаравалі
на суткі, праз Дзвіну, выпальва�
ючы ўсё жывое на сваім шляху?

Ці тады, калі рукою нейкага
фашыстоўскага вайсковага

чына было накрэслена на ня�
мецкай мапе нашай зямлі чор�
нае тлустае кола з гэткімі ж тлу�
стымі стрэлкамі, скіраванымі на
маленькую кропку — «Rasica»?
Паэт Сяргей Панізьнік паказваў
мне свойчас адбітак тае мапы...

А можа яна пачалася тады,
калі з аглушальным грукатам
рухнулі долу высозныя вежы
росіцкага касцёла і ў храме па�
чалі гаспадарыць крыклівыя
камсамольцы? Росіцкай камса�
мольскай ячэйкай, дарэчы, кіра�
ваў пэўны час Эдуард Самуйлё�
нак, нараджэнец невялічкай
вёскі Бандзелі, што непадалёк
ад Росіцы таксама захлынулася
ў дні карнай акцыі агнём ды по�
пелам.

А можа трагедыя пачалася
тады, калі энкавэдысты выга�
нялі з хатаў людзей ды везлі ў
краі раней нязнаныя?

А можа тады, калі дрысенскія
камсамольцы ў 1930 г. ладзілі
карнавал пад дурным назовам
«Пахаванне старога Бога»? Уг�
лядаюся ў стары здымак — ці
няма тут Самуйлёнка? Ды не, у
30�м ён служыў у войску...

А можа трагедыя распачала�
ся тады, калі ў жыхара Росіцы

Антона Манчынскага зімой
1937�га замёрз конь, якога ён
вымушаны быў трымаць на ма�
розе, замотваючы анучамі ад
сцюжы, бо не меў права паста�
віць у сваім жа хляве, на які са�
вецкая ўлада павесіла замок за
нявыплату непасільных для
гаспадара падаткаў?

І калі яна скончылася, траге�
дыя Росіцы? І ці скончылася
яна ўвогуле? Апошняе, нібыта
недарэчнае, прыходзіць у гала�
ву, калі чую, як выязджаюць ця�
пер людзі з маляўнічай Росіцы
ў наватворы сучаснай беларус�
кай вёскі  —аграгарадкі, пабуда�
ваныя пры новых кароўніках.
Альбо проста едуць з яе ў пошу�
ках працы некуды ў свет... Аль�
бо, калі чую, што ў Росіцы зноў
пахаванне — хтосьці зноў за�
хлынуўся гарэлкай...

Трагедыя Росіцы. Калі яна
пачалася? Калі скончыцца?

Трагедыя маёй зямлі...

Фота аўтара.

7 0  г а д о ў  р о с i ц к а й  т р а г е д ы i
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Хусэпэ дэ Рыбэра.
СВЯТАЯ АГНЕШКА

Ў ВЯЗНІЦЫ
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Неапалітанцы з сімпатыяй
называлі яго Lo Spagnoletto
(Іспанчык) за малы рост і вялікі
талент. Але адну з сваіх лепшых
карцін «Святая Агнешка ў вяз�
ніцы» і многія іншыя работы
мастак падпісаў, з гонарам пад�
крэсліваючы сваё шляхецкае і
нацыянальнае паходжанне:
«Хусэпэ дэ Рыбэра, іспанец».

Рыбэру (1591–1652) называ�
юць адным з шасці вялікіх май�
строў Залатога веку іспанскага
жывапісу, але з юных гадоў і да
самай смерці ён пражыў у Італіі.
Італьянскім мастаком ён, аднак,
не стаў яшчэ і таму, што заказ�
чыкі вывозілі ягоныя карціны ў
Іспанію, дзе імя і творчасць Ры�
бэры мелі вялікую папуляр�
насць, а яго карціны актыўна
капіраваліся. Пра гэта напісаў
гісторык іспанскага жывапісу
Карлас Арэан: «Чулы чалавек,
Рыбэра аддаў сваю творчасць
службе рэлігійнага аднаўлення,
якое набірала моц у эпоху баро�
ка. Ён здолеў праз сваю “прані�
кнёную рахманасць” натхніць
масы і ў той жа час заваяваць
прыхільнасць эрудытаў»1.

Хусэпэ дэ Рыбэра нарадзіўся
ў мястэчку Хаціва непадалёк ад
Валенсіі. Вучыўся ў майстэрні
выдатнага жывапісца Франсіс�
ка Рыбальты. Не пазней за 1613
год Рыбэра выехаў у Італію, дзе
вывучаў творы вялікіх у Рыме і
Парме. На ягоны стыль моцна
паўплывалі Караваджа з яго рэ�
алізмам вобразаў і святлацене�

вымі кантрастамі жывапісу, а
пазней — творчасць майстроў
балонскай акадэмічнай школы
братоў Карраччы. Рыбэра ў сваю
чаргу паўплываў на развіццё
італьянскага жывапісу. Сярод
яго вучняў быў знакаміты жы�
вапісец барока Лука Джардана.
У 1626 г. Рыбэра быў абраны
членам рымскай Акадэміі імя
св. Лукі. З 1616 г. мастак жыў і
працаваў у Неапалі, які тады
належаў Іспанскай кароне. Ён
шмат працаваў для Касцёла і
мясцовага віцэ�караля. Памёр у
Неапалі.

Пецярбургскі мастацтвазнаў�
ца Вера Раздольская напісала
пра карціну Рыбэры «Святая
Агнешка ў вязніцы»: «Гэта адна
з самых дасканалых па жывапі�
се работ майстра. Ён дасягнуў у
ёй незвычайнай гармоніі зала�
цістага тону, які стварае ў карці�
не адчуванне прасветленай азо�
ранасці і шмат у чым вызначае
яе ўзнёслы паэтычны лад»2. Бе�
ларускія гледачы маглі ўбачыць
і адчуць усё гэта, нават не ездзіў�
шы ў Дрэздэн. Карціна Рыбэры
была адным з цэнтральных тво�
раў выставы «Шэдэўры Дрэз�
дэнскай галерэі», якая ў чэрвені�
ліпені 1975 г. экспанавалася ў
сценах Нацыянальнага мастац�
кага музея Беларусі. А на пачат�
ку 1980�х гадоў ветэран музей�
най справы Пётра Герасімовіч
распавядаў нам — маладым му�
зейшчыкам — пра цікавы факт,
што адбыўся яшчэ пры жыцці

Сталіна ў маскоўскім Музеі
выяўленчых мастацтваў імя
А. Пушкіна: «Савецкім урадам
было прынята рашэнне не вяр�
таць у Дрэздэн вывезеныя ад�
туль творы галерэі, а раздаць іх
па савецкіх музеях. У галоўнай
зале маскоўскага музея адбыва�
лася гэтая “раздача” ў рукі прад�
стаўнікоў розных музеяў. Кар�
ціны расстаўлялі стосамі па
рэспубліках. Я падышоў да на�
чальства і кажу: “Наша рэспуб�
ліка вельмі пацярпела ў вайну.
Просім выдзеліць яшчэ некаль�
кі шэдэўраў для нас…”» Калі б не
хрушчоўская «адліга», то карці�
на Рыбэры (а можа, і папуляр�
ныя «Сікстынская Мадонна»
Рафаэля, і «Шакаладніца» Ліа�
тара) магла б апынуцца ў экспа�
зіцыі нашага нацыянальнага
музея…

Хусэпэ дэ Рыбэра звярнуўся
да вобразу святой Агнешкі,
культ якой заставаўся жывым
на працягу стагоддзяў. Юная
дзяўчына стала ахвяраю апош�
ніх вялікіх ганенняў на хрысці�
янаў у Рыме пры імператары
Дыяклецыяне. Днём яе пакут�
ніцкай смерці лічыцца 21 сту�
дзеня 304 года.

Агнешка гадавалася ў шля�
хецкай рымскай сям’і і з рання�
га ўзросту вырашыла прысвя�
ціць сябе Хрысту. Калі да яе
пачаў заляцацца сын рымскага
прэфекта Семпронія, яна адмо�
віла яму. Дзяўчыну арыштавалі
і на допыце высветлілі, што яна
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Валеры Буйвал ó мастацтвазнаўца, перакладчык. Нарадзіўся ў 1955 г. Закончыў Інстытут жывапісу, скульптуры і архітэктуры імя
І. Рэпіна ў Санкт	Пецярбурзе (1977). Даследуе беларускае і заходнееўрапейскае мастацтва. Пераклаў на беларускую мову асобныя
творы М. дэ Сервантэса, Г. Г. Маркеса, Ж. Амаду, Б. Бíёрнсана, А. Стрындбэрга, Дж. Вэргі, К. Чапэка і інш.

вызнае хрысціянства. За адмо�
ву прынесці ахвяру паганскім
багам прэфект загадаў аддаць
дзяўчыну ў публічны дом і пакі�
нуць там аголеную. Але цудоў�
ным чынам на галаве Агнешкі
выраслі доўгія валасы, якія за�
крылі яе цела, а з неба з’явіўся
анёл, які падаў ёй светлае по�
крыва. Гвалтаўнікі, якія наблі�
жаліся да Агнешкі, раптам губ�
лялі свой грэшны імпэт і, ахоп�
леныя сорамам, уцякалі прэч.
Сын прэфекта памёр, калі на�
блізіўся да яе, але сваімі маліт�
вамі Агнешка вярнула яго да
жыцця па просьбе ягонага баць�
кі. Калі каты ўзвялі святую на
вогнішча, агонь згас. Тады адзін
з жаўнераў адсёк Агнешцы га�
лаву. Цела святой было пахава�
нае хрысціянамі ў рымскіх ка�
такомбах, якія носяць цяпер імя
пакутніцы. Святая Агнешка
лічыцца патронкаю маладых
дзяўчат.

На палатне Хусэпэ дэ Рыбэ�
ры святая ўкленчыла на камен�
най падлозе катоўні, склаўшы
рукі ў малітве. Вакол яе — жу�
дасная пустэча. Яна, здаецца,
пакінутая ўсімі, безабаронная і
бяззбройная перад катамі. У
правым ніжнім кутку кампазі�
цыі, як зеўра магілы, чарнее пра�
вал у падлозе. Злева злавеснай
хмарай прастору запаўняе цяж�
кая цемра. Але малітва Агнешкі
пачутая Богам — цемра адсту�
пае перад залатым пяшчотным
святлом, якое разліваецца паў�
сюль. У гэтым творы спелага
майстра ўжо няма той драма�
тычнай рэзкасці кантрастаў
святла і ценю, якой ён у сваёй
маладосці і многія ягоныя су�
часнікі навучыліся ў Караваджа.
Рыбэра працуе тонкімі, звыш�
далікатнымі лесіроўкамі і дася�
гае дзівосных эфектаў асвят�
лення. Рэмінісцэнцыя карава�
джызму найбольш выразная ў
левым верхнім кутку карціны,
дзе з цемры матэрыялізуецца

фігурка анёла. Пасланец Бога
разгортвае шырокае покрыва,
якое перасякае кампазіцыю і
ратуе цнатлівую дзяўчыну.

Але галоўная ў кампазіцыі
(ледзь ссунутая ўправа ад геа�
метрычнага цэнтру) — постаць
святой Агнешкі. Існуе легенда,
што Рыбэра маляваў яе з сваёй
дачкі. Юная прыгажосць дзяў�
чыны ёсць адлюстраваннем яе
духоўнай чысціні. У яе вялікіх
вачах, звернутых у нябёсы, мы
чытаем малітву пакоры і гатоў�
насці да ахвяры ў імя хрысціян�
скага ідэалу. Яе твар і ўся верх�
няя частка фігуры ярка асветле�
ныя (у атачэнні доўгіх валасоў
гэтае святло здаецца асляпляль�
ным). Мастак не шукае фар�
мальных эфектаў, ён дэманст�
руе трыумф веры над дзікай па�
ганскай цемрай, якой няшмат
ужо засталося валадарыць у
Рыме. Перамога хрысціянства
выкупленая нявіннай ахвярай
святой Агнешкі і іншых пакут�
нікаў. Гэта і ёсць маральная пе�
рамога Хрыстовай праўды над
распусным светам, якому нака�
навана знікнуць.

Рыбэра, безумоўна, захап�
ляўся творчасцю майстроў іта�
льянскага барока, вучыўся ў іх,
натхняўся іх творамі. На наш
погляд, жывапіснае мысленне,
уласцівае барока, праявілася
перш за ўсё ў выразнай дынамі�
зацыі кампазіцыі дрэздэнскай
карціны (у цэлым амаль адна�
значна статычнай). Маецца на
ўвазе напружаная дыяганаль
палатна, якая перасякае карці�
ну і злучае самотную святую з
Боскім светам. Аднак нідзе ў
карціне няма той экспрэсіўнай
дысторцыі формаў, якую мы ча�
ста назіраем у барочных творах.
Усё тут пабудавана на натур�
ных назіраннях і мастацкіх
штудыях. Рыбэра — перакананы
рэаліст, майстар мастацтва, якое
жывіцца з’явамі рэчаіснасці. Не
забывайма, што ягоныя сучас�

нікі і пакаленні пасля іх малілі�
ся перад карцінаю ў касцёле або
хатняй капліцы, перажываючы
рэлігійны катарсіс. Для людзей
той эпохі подзвіг святой Агнеш�
кі быў не прыгожай легендай, а
крыніцай натхнення і прыкла�
дам для наследавання. З такога
мастацтва вырастаў і мацнеў
кансерватызм іспанскага гра�
мадства, якое апошнім у Еўро�
пе доўга захоўвала непарушную
адданасць каталіцкай традыцыі
і маралі. Плыні, што развіліся ў
навейшай гісторыі народаў Еў�
ропы, абвясцілі гэта «цемра�
шальствам» і актыўна падры�
валі («рэфармавалі») духоўную
аснову народнага жыцця. Што
з гэтага атрымалася, мы бачым
па сённяшнім крызісе цывілі�
заванай Еўропы, у тым ліку і
Іспаніі: пустыя храмы, афіцыёз
садомскіх шлюбаў, спусташэнне
многіх чалавечых душаў. Але
наступ агрэсіўнага рэлятывізму
— часовая з’ява, яму наканава�
ны марны лёс. Мільёны людзей
шукаюць у хрысціянстве пара�
тунку і апірышча, выйсця з лібе�
ральнага тупіку. Ім належыць
будучыня Еўропы.

У славу святой Агнешкі скла�
лі свае панегірыкі вядомыя ай�
цы Касцёла — св. Амброджа
Міланскі, св. Аўгустын і св. Ге�
ранім. Канстанцыя, дачка імпе�
ратара Канстанціна (які легалі�
заваў хрысціянства ў Заходняй
Рымскай імперыі), загадала ў
342 годзе пабудаваць над ката�
комбамі з магілай святой Аг�
нешкі храм, які ў перабудава�
ным выглядзе існуе дагэтуль.
Вечным застаецца ідэал, якому
прысвяціла сваё маладое жыц�
цё Агнешка Рымская.

Валеры Буйвал

1.Arean C. La pintura espan�ola de Altamira hasta el siglo
XX. — Madrid, 1971. C. 207.

2.История искусства зарубежных стран 17–18 веков.
Под ред. В.И.Раздольской. — Москва, 1988. С. 66.
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«Бог ёсць любоў» (1 Ян 4, 16), — кажа святы
Ян. Калі я ўпершыню спрабаваў пісаць гэтую
кнігу, мне здавалася, што яго словы пакажуць мне
просты і верны шлях у разважаннях на ўзнятую
тэму. Мне падумалася, я здолею сказаць, што
кожны від чалавечай любові заслугоўвае гэтага
наймення толькі ў той ступені, у якой ён падоб�
ны да той любові, якою ёсць Бог. Такім чынам,
найперш я размежаваў тое, што назваў любоўю�
дарам і любоўю�патрэбаю. Тыповы прыклад лю�
бові�дару — гэта любоў, якая натхняе чалавека
працаваць, ствараць планы, назапашваць дабро
дзеля будучага дабрабыту сваёй сям’і, нягледзя�
чы на тое, што пры жыцці ён не ўбачыць і не ска�
рыстаецца плёнам сваёй працы. Любоў другога
віду прымушае самотнае або напалоханае дзіця
кідацца ў абдымкі маці.

У мяне не было сумневаў у тым, якая з гэтых
дзвюх больш падобная да Любові�Бога. Яго
любоў — гэта любоў�дар. Айцец аддае ўсяго сябе
і ўсё, што Ён мае, Сыну. Сын у сваю чаргу ахвяруе
сябе Айцу і свету. Ён аддае сябе Айцу замест све�
ту і такім чынам праз сваю Асобу вяртае Айцу і
сам свет.

А з іншага боку, што можа быць менш падоб�
нае да ўсіх нашых ўяўленняў пра Бога, чым
любоў�патрэба? Ён не мае недахопу ні ў чым, а
нашая любоў�патрэба, як заўважыў Платон, з’яў�
ляецца «дзіцем галечы». Гэта трапнае назіранне,
якое раскрывае сутнасць нашай натуры. Мы на�
раджаемся бездапаможнымі. Ледзь дасягнуўшы
поўнай свядомасці, мы адкрываем для сябе ўлас�
ную адзіноту. Нам неабходныя іншыя людзі ў
фізічным, эмацыйным, інтэлектуальным плане.
Яны патрэбныя нам, каб спасцігнуць і зразумець
хоць нешта, у тым ліку і саміх сябе.

Я чакаў, што напішу просты хвалебны водгук
на першы від любові і ганебны — на другі. Мно�
гае з таго, што я збіраўся сказаць, і цяпер здаецца
мне справядлівым. Я працягваю лічыць так: калі
ўсё, што мы разумеем пад словам «любоў», — гэта
шалёнае жаданне, каб нас саміх любілі, тады ста�
новішча нашае вартае вялікага жалю. Але цяпер
я скажу таксама (разам з Мак�Дональдам1, маім
настаўнікам), што, маючы на ўвазе выключна гэ�
тае жаданне, мы блытаем любоў з нечым іншым,
што зусім ёю не з’яўляецца. Цяпер я не магу па�

Клайв Стэйплз Льюіс (Clive Staples Lewis;
1898–1963) — англійскі пісьменнік,
навуковец і багаслоў, выкладчык
англійскай мовы і літаратуры
Оксфардскага ўніверсітэта,
член Брытанскай акадэміі навук
і Каралеўскага літаратурнага таварыства.
Вядомы даследаваннямі сярэднявечнай
літаратуры, творамі па хрысціянскай
апалагетыцы, апавяданнямі і раманамі
ў жанры фэнтэзі. Аўтар двух зборнікаў
вершаў пад псеўданімам Клайв Гамільтан.
 Падчас Другой сусветнай вайны працаваў
у рэлігійнай службе радыё Бі�бі�сі —
паводле матэрыялаў гэтых радыёперадач
напісаў кнігу «Проста хрысціянства».
Атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы
цыклу апавяданняў «Хронікі Нарніі»
(The Chronicles of Narnia, 1950–1954).
Найбольш вядомыя рэлігійныя творы:
«Праблема пакутаў» (The Problem of Pain,
1940), «Лісты Прайдзісвета»
(The Screwtape Letters, 1942),
«Вялікі разрыў» (Great Divorce, 1945),
«Проста хрысціянства» (Mere Christianity,
1952), «Роздумы аб псальмах»
(Reflections on the Psalms, 1958),
«Чатыры віды любові» (The Four Loves,
1960).
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збавіць любоў�патрэбу наймення любові. Кож�
ны раз, спрабуючы ў сваёй кнізе высветліць гэ�
тае пытанне да канца, я бянтэжыўся і заблытваў�
ся ў супярэчнасцях. Рэальнасць аказалася больш
складанаю, чым мне здавалася.

Па�першае, не называць любоў�патрэбу «лю�
боўю» — гэта гвалт для большасці моваў, і для на�
шай таксама. Зразумела, мова — не бязгрэшны
правадыр, але, нягледзячы на недахопы, у ёй за�
ключанае багацце досведу і трапнага разумення
сутнасці рэчаў. Калі вы пагарджаеце моваю, паз�
ней яна можа адпомсціць за сябе. Лепей для нас
не браць за прыклад Жаўтуна Баўтуна і не нада�
ваць словам сэнс паводле сваіх прыхамацяў.

Па�другое, мы павінны асцерагацца, называ�
ючы любоў�патрэбу «ўсяго толькі эгаізмам». Усяго
толькі — заўсёды небяспечныя словы. Няма сум�
неву, што сваёй любові�патрэбе можна эгаістыч�
на патураць, як і любому іншаму імпульсу. Страш�
ная рэч — тыранічная, ненажэрная прага любові.
Але звычайна ніхто не кліча эгаістам дзіця, якое
туліцца да маці, каб атрымаць ласку і суцяшэнне;
або дарослага, што шукае кампаніі свайго сябра. І
дзеці, і дарослыя, хто хоць зрэдку так робіць, звы�
чайна не самыя бескарыслівыя людзі, і, адчуваю�
чы любоў�патрэбу, неабходна часам утаймоўваць,
цвёрда стрымліваць яе. Аднак ніколі не адчуваць
любові�патрэбы азначае быць закончаным эгаі�
стам. Паколькі мы сапраўды патрэбныя адно ад�
наму, — «Не добра, каб чалавек быў адзін» (Быц
2, 17) — адсутнасць таго адчування, якое мы ўсве�
дамляем як любоў�патрэбу, або, інакш кажучы,
ілюзорнае адчуванне, што чалавеку добра быць у
адзіноце, — гэта дрэнны духоўны сімптом. Па�
добна, адсутнасць апетыту з’яўляецца дрэнным
медыцынскім сімптомам, бо чалавеку сапраўды
патрэбная ежа.

Але, па�трэцяе, мы падыходзім да нечага на�
шмат больш важнага. Кожны хрысціянін згодзіц�
ца, што духоўнае здароўе чалавека дакладна пра�
парцыянальнае ягонай любові да Бога. Але па
самой сваёй сутнасці нашая любоў да Яго заўсё�
ды ў большай ступені, а часта нават і цалкам, з’яў�
ляецца любоўю�патрэбаю. Гэта становіцца віда�
вочным, калі мы молімся аб прабачэнні сваіх гра�
хоў або аб падтрымцы ў няшчасцях. Але з цягам
часу яшчэ больш выразна гэта выяўляецца ў тым,

як у нас узрастае — і павінна ўзрастаць — усве�
дамленне, што ўся нашая істота па сваёй натуры
з’яўляецца адною бяскрайняю патрэбаю. У сва�
ёй незавершанасці, прымітыўнасці, пустэчы, за�
грувашчанай абы�чым, мы ўсклікаем да Яго —
адзінага, хто здольны развязаць моцна знітава�
нае, і звязаць тое, што цяпер незамацаванае. Я не
сцвярджаю, што чалавек няздатны прынесці Богу
нічога, апроч любові�патрэбы. Узвышаныя шля�
хетныя душы могуць распавесці нам, як шмат
дасягнулі апроч гэтага. Але мне здаецца, яны ж
будуць першымі, хто скажа, што гэтыя вышыні
перастануць быць сапраўднаю Божаю ласкаю,
ператворацца ў неаплатанічныя і ў рэшце рэшт
д’ябальскія ілюзіі ў той самы момант, калі чала�
век асмеліцца думаць, што можа пражыць за іх
кошт і таму назаўжды адпрэчыць элемент патрэ�
бы. «Найвышэйшае, — кажа Тамаш Кэмпійскі ў
кнізе “Следам за Хрыстом”, — не бывае без най�
ніжэйшага». Бессаромным і бязглуздым было б
тое стварэнне, якое прыйшло б да свайго Ства�
рыцеля, пахваляючыся: «Я не жабрак. Я люблю
Цябе бескарысліва». Тыя, хто наблізіўся да лю�
бові�дару ў адносінах да Бога адразу ж, нават у
тое самае імгненне, пачнуць біць сябе ў грудзі
разам з мытнікам і вызнаваць сваё ўбоства перад
адзіным сапраўдным Даўцам. І Бог з гэтым зга�
джаецца. Ён так кажа пра нашую любоў�патрэбу:
«Прыйдзіце да Мяне, усе спрацаваныя і абцяжа�
раныя» (Мц 11, 28), а ў Старым Запавеце: «Ра�
замкні твае вусны, і Я напоўню іх» (пар. Пс 81,
11).

Такім чынам, любоў�патрэба ў сваёй найвы�
шэйшай праяве або супадае, або, прынамсі, з’яў�
ляецца асноўнаю часткаю найлепшага, найбольш
узнёслага і рэалістычнага духоўнага стану чала�
века. Адсюль вынікае незвычайная, вельмі
дзіўная выснова — чалавек знаходзіцца найблі�
жэй да Бога тады, калі ў пэўным сэнсе найменш
да Яго падобны. Бо што можа быць больш непа�
добнае адно да аднаго, чым паўната і нястача, ула�
да і немач, праведнасць і пакаянне, усемагутнасць
і заклік аб дапамозе? Калі я ўпершыню заўважыў
гэты парадокс, ён надзвычай мяне ўразіў і
знішчыў усе мае папярэднія спробы пісаць аб
любові. Калі мы сутыкаемся з ім, напрошваюцца
наступныя высновы.

Клайв Стэйплз Льюіс

Чатыры віды любові
У в о д з і н ы
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Мы павінны адрозніваць дзве рэчы, якія на�
зываюць «блізкасцю да Бога». Першая — гэта па�
дабенства да Бога. Я мяркую, што Бог уклаў пэў�
нае падабенства да сябе ва ўсё, што стварыў. Пра�
стора і час па�свойму адлюстроўваюць Яго веліч,
жыццё — Яго плённасць, жыццё жывёлаў — Яго
здольнасць дзейнічаць. Падабенства чалавека —
больш поўнае, бо ён надзелены розумам. Анёлы,
як мы верым, падобныя да Бога тым, чаго па�
збаўлены чалавек, — сваёю несмяротнасцю і інтуі�
тыўным веданнем. У гэтым сэнсе людзі — і доб�
рыя, і злыя — і анёлы, нават пасля падзення, больш
падобныя да Бога, чым жывёлы. У гэтым сэнсе іх
натура «бліжэйшая» да Боскай. Але зусім іншая
рэч — тое, што можна назваць блізкасцю праз на�
бліжэнне. Калі мы маем на ўвазе менавіта гэтае,
чалавек знаходзіцца «найбліжэй» да Бога, калі
ён найбольш упэўнена і хутка ідзе да сваёй кан�
чатковай еднасці з Богам, бачання Бога і радасці
ў Богу. І як толькі мы адрознім блізкасць паводле
падабенства ад блізкасці праз набліжэнне, мы
ўбачым, што гэта не адное і тое ж.

Магчыма, зразумець гэта дапаможа такая ана�
логія. Давайце ўявім, што мы прагульваемся ў
гарах і накіроўваемся цяпер дадому, у вёску.
Апоўдні мы падымаемся на скалу і там, калі ўліч�
ваць адлегласць, мы знаходзімся вельмі блізка ад
дома, бо вёска акурат пад намі. Да таго месца мож�
на дакінуць каменем. Але мы не альпіністы і не
можам спусціцца туды. Нас чакае доўгі ваколь�
ны шлях дамоў міляў у пяць. Фактычна, робячы
па дарозе такое кола, мы ў пэўныя моманты апы�
наемся далей ад сваёй вёскі, чым калі сядзелі на
скале, але гэта толькі справа адлегласці. Насам�
рэч, рухаючыся наперад, мы ўжо нашмат бліжэй
да таго, каб вымыцца і выпіць гарбаты.

Паколькі Бог благаслаўлёны, усемагутны і
творчы, у пэўным сэнсе шчасце, сіла, свабода і
творчая плённасць (і розуму, і цела), напаўняю�
чы жыццё чалавека, робяць яго падобным да Бога
і такім чынам набліжаюць да Яго. Але ніхто не
будзе думаць, што гэтыя дары абавязкова звяза�
ныя з нашым узрастаннем у святасці. Ніякія ба�
гацці не стануць пропускам у Нябеснае Валадар�
ства.

На вяршыні скалы мы бліжэй да сваёй вёскі,
але як доўга там ні сядзі, бліжэй да ванны і гарба�
ты не станеш. Таму тут блізкасць да Бога паводле
падабенства, якою Ён, як дарам, надзяліў некато�
рыя свае стварэнні або дазволіў ім час ад часу пе�
ражываць такі стан — гэта нешта завершанае, убу�
даванае і маналітнае. А блізкасць праз набліжэн�
не можа павялічвацца і ўзрастаць — гэта бачна па
самім значэнні слова. І калі падабенства проста
дадзенае нам, і мы можам адгукнуцца на гэты дар

з удзячнасцю або не, можам выкарыстоўваць яго
або занядбаць, набліжэнне — зусім іншая рэч.
Натхнёнае і падтрыманае Божаю ласкаю, на�
бліжэнне — гэта нешта, што мы павінны зрабіць
самі. Усе стварэнні на свой капыл з’яўляюцца ад�
люстраваннем Бога, гэта не патрабуе іх удзелу і
нават згоды. Не так яны становяцца Божымі
дзецьмі. І падабенства, якое яны атрымліваюць
праз гэтае сыноўства, — зусім не партрэтнае. З
аднаго боку, гэта больш чым падабенства, бо яно
азначае ўнісон, еднасць волі стварэння з Божаю
воляю, але з іншага боку — паўстаюць усе тыя ад�
розненні паміж Стварыцелем і стварэннем, пра
якія мы тут узгадвалі. Таму, як сказаў лепшы за
мяне аўтар, нашае наследаванне Бога ў гэтым
жыцці (да якога мы прыкладаем свае намаганні і
якое адрозніваецца ад Божага падабенства, ад�
люстраванага ў нашай натуры або стане) павінна
быць наследаваннем уцелаўлёнага Бога. Узор для
нас — Хрыстус. Не толькі з Кальварыі, але і з май�
стэрні, з дарогі, Той, што быў сярод натоўпу, на�
стойлівых патрабаванняў і злосных пярэчанняў,
у недахопе супакою і адасобленасці, сярод пера�
шкодаў. І выходзіць, што гэтае жыццё, на дзіва
непадобнае да ўсяго, што можа быць аднесена да
жыцця Божага, не толькі да яго падобнае, але ім
насамрэч з’яўляецца. Яно і ёсць Божым жыццём
— тым, якое развіваецца ў зямных умовах.

Цяпер мне варта растлумачыць, чаму я палі�
чыў патрэбным вынайсці гэтыя адрозненні ў
трактоўцы паняццяў любові. Я доўга разважаў
над словамі святога Яна аб тым, што «Бог ёсць
любоў» (1 Ян 4, 16) у адносінах да выказвання
аднаго сучаснага аўтара, Дэні дэ Ружмона2:
«Любоў толькі тады перастае быць дэманам, калі
перастае быць богам». У перыфразе гэта гучыць
так: «становіцца дэманам, калі становіцца богам».
Мне здаецца, абедзве думкі павінны абавязкова
знаходзіцца ў раўнавазе. Калі мы не ўлічым гэта�
га, тады тая праўда, што Бог ёсць любоў, стане
значыць для нас абсалютна супрацьлеглае — што
любоў ёсць Богам.

Думаю, што кожны, хто калі�небудзь разважаў
над гэтым пытаннем, зразумее, што мае на ўвазе
Дэні дэ Ружмон. Чым вышэй чалавечая любоў,
тым больш яна схільная патрабаваць для сябе
боскіх паўнамоцтваў. Яе голас гучыць так, быц�
цам сам Бог абвяшчае ў ім сваю волю. Гэты голас
заклікае нас не лічыцца з цаною, вымагае суцэль�
нага падпарадкавання, спрабуе перакрэсліць усе
іншыя патрабаванні і пераконвае ў тым, што лю�
бое дзеянне, шчыра ўчыненае «дзеля любові», у
сувязі з гэтым становіцца законным і абавязвае
да ўхвалення і ўдзячнасці. Агульнавядома, што
каханне да чалавека і любоў да Радзімы могуць
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намагацца «стаць багамі». Але сямейная прывя�
занасць — таксама. Па�свойму імкнуцца стаць бо�
ствам можа і сяброўства. Зараз я не буду дэталё�
ва разглядаць дадзенае пытанне — гэта чакае нас
у наступных раздзелах.

Цяпер жа варта звярнуць увагу на тое, што
натуральная любоў ставіць перад намі гэтыя
блюзнерскія патрабаванні не тады, калі знахо�
дзіцца ў найгоршым стане, а наадварот — калі яна
дасягае вяршыні і становіцца, як казалі нашыя
продкі, «чыстай», «шляхетнай». Найвыразней
гэта заўважна ў каханні. Вернае, шчырае і непад�
робнае, самаахвярнае палкае пачуццё будзе пра�
маўляць да нас нібы Божым голасам. Звычайная
жывёльная і легкадумная пажадлівасць — не. Яна
будзе псаваць і бэсціць свайго падданага шматлі�
кімі спосабамі, але такім — не. Чалавек можа дзей�
нічаць пад уплывам гэткіх пачуццяў, але ніколі
не будзе іх ушаноўваць, як не стане ўшаноўваць
невыноснага жадання пачухацца. Калі неразум�
ная жанчына час ад часу патурае свайму разбэ�
шчанаму дзіцяці (а насамрэч — уласным прыха�
мацям), песціць яго, як жывую ляльку, пакуль стае
сілы, наўрад ці такая паблажлівасць «стане бо�
гам». Іншая справа — глыбокая сляпая самаах�
вярнасць маці, якая ў прамым сэнсе слова «жыве
дзеля свайго сына». Я схільны лічыць, што пат�
рыятызм, які разгараецца пад уплывам піва і ду�
хавога аркестра, не прымусіць чалавека зрабіць
шмат шкоды (і шмат дабра таксама) сваёй Радзі�
ме. Яго можна цалкам загасіць, замовіўшы яшчэ
адзін кілішак і далучыўшыся да агульнага спеву.

І гэта цалкам прадказальна. Нашая любоў не
будзе патрабаваць боскага ўшанавання, пакуль
гэтыя вымаганні не стануць абгрунтаванымі і пе�
раканаўчымі. А яны не стануць гэткімі, пакуль
чалавечая любоў не атрымае падабенства да Бога
— да самой Любові. Не дазволім сабе памыліцца.
Чалавечая любоў�дар сапраўды мае боскія рысы,
і чым больш яна бязмежная і нястомная ў разда�
ванні, тым больш падобная да Бога. Усё, што ка�
жуць пра яе паэты, — праўда. Яе радасць, яе ма�
гутнасць, цярплівасць, гатоўнасць прабачаць, тое,
як яна жадае дабра ўмілаванай асобе, з’яўляецца
сапраўдным вобразам Божага жыцця, вартым
ледзьве не пакланення. Мы маем рацыю, калі дзя�
куем за яе Богу, «які даў такую ўладу людзям»
(Мц 9, 8). Усе зразумеюць і згодзяцца з намі, калі
мы скажам, што тыя, хто моцна любіць, «бліжэй»
да Бога. Але, вядома, гэта «блізкасць паводле па�
дабенства» і сама сабою яна не стане «блізкасцю
праз набліжэнне». Мы адораныя такім падабен�
ствам, і яно зусім не абавязкова звязанае з тым
марудным і балесным набліжэннем, якое павін�
ны здзейсніць мы самі, хоць і не без дапамогі. Ад�

нак жа гэтакае падабенства цудоўнае, поўнае
бляску і велічы, таму адбітак можна зблытаць з
арыгіналам і надаць чалавечай любові годнасць,
якая належыць толькі Богу, цалкам аддаўшыся
на яе волю. Тады любоў становіцца богам, стано�
віцца дэманам. Тады яна знішчае нас разам з са�
бою, бо натуральная любоў, якой дазволілі стаць
богам, ужо не застаецца любоўю. Яе называюць
так, але насамрэч яна становіцца складанай фор�
май нянавісці.

Нашая любоў�патрэба можа быць прагавітай і
хцівай, але яна ніколі не ўзнясе сябе да боства.
Яна недастаткова блізкая да Бога (паводле пада�
бенства), каб імкнуцца да гэтага.

Адсюль можна заключыць, што не варта рабіць
з натуральнай чалавечай любові ідала, як і не вар�
та станавіцца яе «выкрывальнікам». Вялікая па�
мылка літаратуры ХІХ стагоддзя ў тым, што
ідалаў рабілі з кахання і «сваяцкай прывяза�
насці». Браўнінг, Кінгслі і Пэтмар3 часам пішуць
так, нібы ўпэўненыя ў тым, што закахацца — тое
самае, што стаць святым. Празаікі звычайна суп�
рацьпастаўляюць «свету» не Валадарства Нябес�
нае, а родны дом. Мы жывем у часы, калі ўсё зусім
наадварот. Выкрывальнікі любові ганьбяць як
сентыментальную лухту амаль усё, што казалі іх
бацькі на яе ўслаўленне. Яны надакучаюць усім,
выварочваючы адваротным бокам і выпінаючы
на свет брудныя карані натуральнай любові. Але
не слухайма ні занадта мудрых, ні занадта бяз�
глуздых волатаў4. Вышэйшае не бывае без ніжэй�
шага. Расліна павінна мець і карані, і патрэбу ў
сонечным святле, а карані павінны быць бруд�
ныя. Гэты бруд застанецца чыстаю зямлёю, калі
вы пакінеце яго ў садзе і не будзеце раскідваць
па пісьмовым стале. Чалавечая любоў можа быць
слаўным вобразам любові Божай. Не менш за
гэта, але і не больш — блізкасць паводле падабен�
ства можа і дапамагчы і перашкодзіць блізкасці
праз набліжэнне. А часам яны не маюць аніякага
дачынення адна да другой.

Пераклад з англійскай мовы
Юліі Шэдзько.

Паводле: C. S. Lewis
«The four loves», 1958 г.

1 Джордж Макдональд (George MacDonald) — 1824–1905, шатландскі навеліст і
паэт. Яго творчасць мела вялікі ўплыў на К.С. Льюіса.

2 Дэні дэ Ружмон (Denis de Rougemont) — 1906–1985, швейцарскі філосаф,
пісьменнік і грамадскі дзеяч.

3 Роберт Браўнінг (Robert Browning), 1812–1889; Чарльз Кінгслі (Charles Kingsley),
1819–1875; Ковентры Пэтмар (Coventry Patmore), 1823–1896 — выбітныя ан�
глійскія пісьменнікі.

4 Вобраз з паэмы «Гіперыён» Джона Кітса (John Keats), 1795–1821.
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СВЯТЫ ТАМАШ,
ПРАЧЫТАНЫ НАНАВА

Працяг. Пачатак у  3 за 2011 г.

VII. СУТНАСЦЬ БОГА
І ЯЕ ПАЗНАВАЛЬНАСЦЬ

Складзенасць усіх рэчаў з магчымасці і здзяйснен�
ня, якая выяўляецца як усеагульная складзенасць з
сутнасці і існавання, вядзе нас проста да прычыны
існавання — ад існавання выпадковага да існавання
неабходнага, самаіснага, і менавіта гэтае самаіснае
існаванне мы называем Богам. «Я ёсць той, хто Ёсць»
— вось сапраўднае імя Бога, як кажа св. Тамаш. Ці
можам мы шляхам прыроджанай рэфлексіі пазнаць
штосьці з Яго сутнасці і якасцяў, апрача таго, што
Бог існуе і што існаванне — Яго сутнасць?

Тут мы закранаем пытанні філасофскага метаду і
тэалагічнага пазнання Бога. Усялякая навука, якая
датычыць Бога, усялякі шлях пазнання Бога назы�
ваецца тэалогіяй. Аднак, як мы ведаем, існуе не толькі
тэалогія, заснаваная на Аб’яўленні, ці тэалогія над�
прыродная, але таксама тэалогія філасофская, якая
складае саму сутнасць метафізікі. Гаворка ідзе пера�
дусім пра тое, ці гэтая філасофская тэалогія, гэтае
філасофскае разважанне пра Бога адбываецца праз
пазітыўнае сцвярджэнне пра Бога, г.зн. шляхам такіх
сцвярджэнняў: Бог ёсць А, Бог ёсць Б і г.д., ці таксама
яно развіваецца і паглыбляецца праз адмаўленне,
праз запярэчанне, калі мы сцвярджаем: Бог не ёсць
А, Бог не ёсць Б і г.д.? Гэтую першую тэалогію мы
называем (у гэтым кантэксце, бо слова «пазітыўная»
мае некалькі значэнняў) тэалогіяй пазітыўнай,
сцвярджальнай, а другую — тэалогіяй негатыўнай,
запярэчвальнай. Згодна з агульным меркаваннем,
тамістычная тэалогія, якая звяртаецца да вучэння св.
Тамаша, з’яўляецца перадусім тэалогіяй пазітыўнай,
якая выказвае шэраг сцвярджэнняў пра Бога. Але гэта
толькі на першы погляд, бо ў сутнасці тэалогія, якую
распрацоўвае св. Тамаш, нашмат бліжэй да пазнання
негатыўнага, г.зн. да пазнання Бога праз адмаўлен�
не, праз запярэчанне, чым да пазнання сцвярджаль�
нага.

Тэза, што тамістычная тэалогія нашмат больш
пазітыўная, чым негатыўная, гэта скажэнне сапраўд�
най канцэпцыі св. Тамаша, які робіць выразны націск
на таямнічасці не толькі Бога, але ўсёй рэчаіснасці.
Усё, што нас атачае, прасякнута таямніцаю, а тым
больш таямніцаю ёсць Бог. Ён — таямніца таямніцаў.
Мы пабачылі ўжо, што нам дадзена пазнаць існаван�
не, але разам з тым мы ўсведамляем, што сам факт
існавання — дзівосная таямніца. Ёсць шмат рэчаў,
якія мы добра ведаем, але калі больш уважліва заду�
маемся над імі, убачым, што з усіх бакоў нас атачае

таямніца, што мы ахінутыя таямнічасцю. Чалавек
асуджаны на тое, каб глядзець на гэтую рэчаіснасць,
якая нас атачае, праз безліч заслонаў. Мы ўсведамля�
ем гэта асабліва тады, калі думаем пра нашыя адно�
сіны да Бога. Ужо ў Кнізе Зыходу ясна сказана, што
смерць чакае таго чалавека, які б пабачыў аблічча
Бога (пар. Зых 24, 11; 30, 21; 33, 20). Гэта да такой
ступені перавышае магчымасці чалавека, што ён па�
вінен быў бы памерці, бо мусіў бы выйсці з таго па�
радку, у якім знаходзіцца, калі б яму было дадзена
пабачыць аблічча Бога.

Вялікія філосафы паганскай старажытнасці доб�
ра разумелі, што тое, што з’яўляецца сапраўдным сэн�
сам усяго навокал нас, ад нас схаванае. Платон у сла�
вутым міфе, прыпавесці пра пячэру, гаворыць, што
мы, уласна кажучы, бачым толькі цені. Мы, як ня�
вольнікі, прыкутыя да лавак у цёмнай пячэры, і
глядзім не на ўваход у пячэру, а толькі на супраць�
леглую ад уваходу сцяну. Звонку палае вогнішча, міна�
юць нейкія постаці і на ўнутраную сцяну пячэры па�
даюць іх цені. Паводле Платона, толькі гэткім чынам
мы пазнаем рэчаіснасць, бачым толькі цені таго, што
ёсць насамрэч. Гэтак жа сама і вучань Платона Ары�
стоцель (пра гэта яшчэ будзе гаворка, калі будзем зай�
мацца чалавекам) кажа, што чалавечы інтэлект такі
выдатны і такі дзівосны, але падобны да вачэй нач�
ной птушкі, прыстасаванай да таго, каб бачыць толькі
ў цемры, бо бляск сонца яе цалкам асляпляе. Тое, што
нас атачае, — цемра, і мы не можам убачыць сапраўд�
нага зместу святла, якое акаляе гэтую цемру.

На гэтым фоне для нас робіцца больш зразумелай
і павучальнай дактрына св. Тамаша пра аналогіі быту
і пра аналагічнасць пазнання (аналогія — гэта тое ж,
што і падабенства). Тут гаворыцца перш за ўсё пра
аналогію існавання. Калі мы кажам, што нейкая рэч
існуе, то добра разумеем, што паміж існаваннем гэ�
тай рэчы і існаваннем Бога ёсць толькі падабенства,
аналогія. Існаванне Бога — гэта існаванне само ў сабе,
якое знаходзіць абгрунтаванне і прычыну ў сабе, а
існаванне ўсяго іншага — гэта існаванне прычаснае,
пыртыцыпацыйнае (лац. participare — удзельнічаць).
І таму як у існаванні, гэтак і ў сутнасці ёсць толькі
далёкія аналогіі паміж тым, што запаўняе свет, у якім
мы жывем, і Богам.

Калі мы кажам, што нейкі прадмет А аналагічны
прадмету Б, гэта значыць, што паміж А і Б ёсць ней�
кія мінімальныя ідэнтычнасці; нейкі адзін пункт,
адзін момант такі самы ў гэтых прадметах, а ўсё іншае,
уся рэшта — розныя. Менавіта таму, калі мы кажам,
што ёсць аналогія паміж існаваннем свету, які нас
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атачае, паміж сукупнасцю існуючых рэчаў і існаван�
нем Бога — і паміж сутнасцямі гэтых рэчаў і сутнас�
цю Бога — то мы сцвярджаем, што ёсць толькі пэў�
ныя пункцікі, нібы найдрабнейшыя моманты суда�
кранання паміж гэтай і той рэчаіснасцю, а па�за імі —
цэлае мора, цэлая прорва адрозненняў. Ужо само гэта
кажа нам пра таямнічасць таго, Божага, парадку. Але
тут трэба сказаць, што і ў прыродным парадку, у ад�
носінах да ўсіх прадметаў, якія ўспрымаем пачуццё�
ва, мы ўсведамляем, якія ў ім бездані таго, што неда�
ступна нашаму пазнанню. Наколькі больш вакол нас,
і перадусім у адносінах да Бога і да Божых справаў,
невядомага, чым вядомага. Таму ўсведамленне таям�
ніцы — гэта адна з рысаў, характэрных для ўсёй тэа�
лагічнай і філасофскай думкі св. Тамаша. Але Тамаш
парафразуе, пераіначвае пэўным чынам першае вы�
казванне, якое падаў Арыстоцель у сваёй Метафізіцы.
Арыстоцель напісаў там, што «кожны чалавек ад пры�
роды хоча ведаць, хоча пазнаваць» («Уступ» да Ме>
тафізікі). І гэта так натуральна для кожнага чалаве�
ка, што без такога імкнення да пазнання і без жадан�
ня рэалізацыі гэтага імкнення ён не быў бы чалавекам.
Св. Тамаш кажа нешта большае ў сваёй Summa contra
gentiles (III, 57, 4), ён піша: Omnis intellectus naturaliter
desiderat divinae substantiae visionem — кожны інтэлект
(чалавечы ці анёльскі), кожная разумовая пазнаваў�
чая здольнасць ад прыроды прагне сузіраць прыро�
ду Бога (тут слова substantia азначае Божую прыро�
ду). Гэтае імкненне натуральнае для кожнага чалаве�
ка, незалежна ад таго, усведамляе ён гэта ці не.

Тут, аднак, мы натыкаемся на перашкоду: перш за
ўсё мы ведаем, што калі штосьці пазнаем, то хочам
дакладней акрэсліць гэтае штосьці; гэта называецца
ў логіцы дэфініяваннем. Але гэткім чынам мы не мо�
жам акрэсліць, дэфініяваць Бога. Мы ведаем толькі,
што трэба заўсёды паўтараць сабе, што існуе найда�
сканалейшы быт, сутнасць якога — існаванне. Вярта�
емся да таго, што ўжо казалі, але не можам акрэсліць
гэтую сутнасць, бо існаванне не ўдаецца ўкласці ў
паняцце, а мы можам акрэсліць, дэфініяваць толькі
тое, пра што мы маем паняцце: напрыклад, пладовае
дрэва, яблыня, расліна. У дачыненні да існавання мы
не маем такога паняцця, а толькі сцвярджаем, ведаем
пра тое, што штосьці існуе; у нашым выпадку тое
штосьці — гэта самаіснае існаванне.

Мы не можам дэфініяваць Бога менавіта таму, што
не можам мець паняцця Бога ў дакладным значэнні
— можам лепш ведаць, чым Ён не ёсць, а не чым Ён
ёсць. Таму мы асуджаныя на цемру, на ноч, як тыя
людзі ў пячэры з міфа Платона, але адначасна мы
можам быць пэўнымі, што на дне гэтай цемры, каля
яе кораня, знаходзіцца рэчаіснасць, якою ёсць сама�
існае існаванне, ці Бог.

Вернемся зноў да гісторыі. Вось жа, быў аўтар, які,
што праўда, меў у філасофскім плане цалкам іншы,
чым св. Тамаш, падыход да гэтых справаў. Ён увогуле
не закранаў праблемы існавання, бо быў вызнаўцам
неаплатанізму, але на працягу ўсяго Сярэднявечча
карыстаўся вялікай павагаю. Гэта быў так званы
Псеўда�Дыянісій Арэапагіт. «Псеўда», бо пазней вы�
светлілася, што ён не быў аўтарам твораў, якія яму
прыпісваліся. У Сярэднявеччы яны карысталіся вя�
лікай павагаю, бо думалі, што яны амаль гэтак жа

блізкія да крыніцы, блізкія да Пана Езуса, як Апос�
тальскія Лісты ці самі Евангеллі, паколькі павінны
былі паходзіць нібыта ад Дыянісія, які быў наверну�
ты да веры св. Паўлам у Арэапагу і пазней стаў біску�
пам Атэнаў. Вось гэты Псеўда�Дыянісій, з лістоў яко�
га зрэшты карыстае св. Тамаш, інтэрпрэтуючы яго
на свой лад, падкрэслівае негатыўнасць тэалогіі. На
яго думку, перш за ўсё трэба падбіраць негатыўныя
сцвярджэнні тыпу: Бог не ёсць гэтым, не ёсць гэным,
не ёсць тым. Такі, паводле Псеўда�Дыянісія, шлях тэ�
алогіі, шлях негатыўнага тэалагічнага разважання,
якім пакрокава мы прыходзім да ўсведамлення таго,
што такое Бог.

Пасля св. Тамаша значэнне таямніцы ў тэалогіі
падкрэсліваў вялікі мысляр ХV стагоддзя Мікалай з
Кузы. Ён напісаў выдатны твор, прызначаны для бэ>
нэдыктынскіх навіцыяў. Твор гэты не быў лёгкім і меў
яскравую назву: De docta ignorantia («Усвядомленае
няведанне»). Толькі тады чалавек набліжаецца да Бога,
— кажа Мікалай Кузанскі, — калі ўсвядомлена разу>
мее, што не здольны мець яснага і простага ведання
Бога. «Усвядомленае няведанне» — гэта парафраза сло>
ваў, якія нібыта сказаў калісьці ў старажытнасці
Сакрат: «Я ведаю толькі тое, што нічога не ведаю».
Тут не ідзе гаворка пра скептыцызм і праграмнае ня>
веданне. Не сказана: «я не магу нічога ведаць пра Бога»,
— але «я не магу пра яго ведаць так, як мне на першы
погляд падаецца, што ведаю». Гэта ўсведамленне таго,
што тут мы стаім перад таямніцаю. І мабыць, не трэ>
ба падкрэсліваць, колькі ў гэтым падабенства да св.
Яна ад Крыжа: уся «ноч пачуццяў» і «ноч розуму» ў св.
Яна — гэта развіццё тых жа матываў у сферы
містычнага жыцця.

Выказванні св. Тамаша на гэтую тэму вельмі яс�
ныя. Так, у Quaestio disputata de potentia (7, 2, ad 1) ён
кажа: Est idem esse Dei quod et substantia, et sicut eius
substantia est ignota, ita et esse — існаванне ў Богу —
гэта тое ж самае, што і Яго прырода, Яго субстанцыя
(бо слова «субстанцыя» ў гэтым выпадку азначае
прыроду, сутнасць). Сутнасць жа і існаванне ў Богу
атаясамляюцца (мы мусім заўсёды памятаць пра гэ�
тае фундаментальнае палажэнне). І гэтак жа, як не�
вядомая Яго сутнасць, таксама невядомае і існаван�
не: sicut eius substantia est ignota ita et esse. І далей там
жа (De potentia, 7,2, ad 11): quid est Deus nescimus — мы
не ведаем, што такое Бог. Ведаем, што Ён ёсць, што
Ён — самаіснае існаванне, але што такое самаіснае
існаванне — гэта будзем ведаць толькі тады, калі бу�
дзем бачыць Бога. І яшчэ адно выказванне ў Summa
contra gentiles (3, 34, 9): Quid vero sit Deus penitus manet
ignotum. Інтэрпрэтуючы гэтае выказванне, Жыльсон
піша, што цяжка знайсці штосьці больш невядомае,
бо св. Тамаш кажа: што такое Бог, нам цалкам невя�
дома — penitus manet ignotum.

Гэтыя фразы вельмі выразна кажуць, што мы не
можам мець пазітыўнага ведання пра Божую сут�
насць, пра тое, што з’яўляецца сутнасцю існавання,
якое ёсць прыродаю Бога, бо мы не спазнаём гэта на
досведзе. У містычным досведзе хтосьці можа мець
толькі прадчуванне, прадсмак гэтага, але не будзе
магчы перадаць яго іншым: гэта застаецца яго непе�
радавальным містычным досведам. Для нас жа важ�
ныя праўды філасофскія, якія могуць быць перада�
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дзеныя ўсім. Бо калі «ўсвядомленае няведанне» ў пэў�
най ступені датычыць усёй рэчаіснасці, то найбольш
яно адносіцца да яе асновы, ці да Бога. Відавочна,
што зазірнуць у гэтую таямніцу ўсіх таямніцаў нам
дае пэўную магчымасць вера і Аб’яўленне. Перадусім
маецца на ўвазе Аб’яўленне Тройцы. Тамаш кажа, што
на тэму Тройцы філасофія нічога не можа нам ска�
заць. Іншай была пазіцыя св. Аўгустына, для якога
паміж філасофіяй і верай няма выразнай мяжы і філа�
софскае мысленне нейкім чынам можа падводзіць нас
да гэтых надпрыродных справаў. Аўгустын напісаў
15 кніг на тэму Тройцы, дзе пэўныя філасофскія трак�
тоўкі павінны, на яго думку, аблегчыць зразуменне
таямніцы Тройцы. Але для св. Тамаша ясна, што пра
Святую Тройцу нам кажа толькі Аб’яўленне. Вера
падае нам праўды, якія перавышаюць нашае разу�
менне. Мы разумеем, што догмат пра Тройцу паказ�
вае нам, што ў Богу спалучаюцца множнасць і разна�
стайнасць з абсалютным адзінствам і прастатою; але
гэтая праўда веры перавышае нашыя магчымасці яе
разумення. Гэтаксама мы не ў стане зразумець спалу�
чэння ў Богу поўнай дасканаласці і нязменнасці з
паўнатой дынамізму жыцця. Што ўсё гэта дакладна
значыць — мы не ведаем. Філасофія тут маўчыць; ад�
крываюцца толькі перспектывы веры і містыкі.

Скрайнія вызнаўцы веры ў аднаго Бога звычайна
маюць найбольш цяжкасцяў, калі гаворка ідзе пра
догмат Тройцы. Іх цяжкасці вынікаюць перадусім з
антропаморфнага (на чалавечае падабенства) разу�
мення Бога. Калі гаворыцца, што Бог ёсць асобаю,
што Бог асабовы, то памятайма: тут ідзецца пра вы�
яўленне таго, што чалавечая асоба, з якой параўноў�
ваем асобу Бога, гэта толькі нейкі слабы водбліск таго,
што складае сутнасць поўнай асобы Бога. Дапамаг�
чы тут можа толькі пазнанне аналагічнае. Нельга
казаць, што Бог ёсць асобаю гэткаю, якой ёсць чала�
век. Калі не прытрымлівацца такога тыпу аналагіч�
насці ў разуменні Бога, мы сустрэнемся з тымі цяж�
касцямі, якія маюць скрайнія вызнаўцы веры ў адзі�
нага Бога ў адносінах да догмату Тройцы. Пры ўсіх
гэтых засцярогах, якія мы тут зрабілі, пры ўсім усве�
дамленні таямніцы, неабходнасці аналагічнага па�
знавання і разважання пра Бога, а таксама пры ўсім
разуменні таго, што існаванне — гэта штосьці такое,
што не паддаецца нашым паняццевым акрэсленням,
перад намі, аднак, паўстае пытанне: ці мы сапраўды
нічога не можам ведаць пра прыроду Бога?

Св. Тамаш ясна кажа: Impossibile est igitur aliquid de
Deo et rebus aliis univoce dici (C. gent. I, 32, 7) — нельга
адназначна, гэта значыць не аналагічным чынам,
меркаваць штосьці пра Бога і пра рэчы. Аднак у
нейкім сэнсе мы можам пазнаць і пазнаём гэтыя ня�
бачныя рэчы, таямнічыя якасці ці ўласцівасці Бога,
праз пазнаванне «дасканаласці», ці розных уласці�
васцяў, якасцяў у стварэннях. Яшчэ раз прыгадайма
славутае выказванне св. Паўла, што мы ўсё ж можам
пазнаваць не толькі тое, што Бог ёсць, але меркаваць
штосьці больш пра Бога і Яго сутнасць на падставе
сузірання свету (пар. Рым 1, 20). Калі кажам, напры�
клад, што Бог добры, сапраўдны, жывы і г.д., мы мусім
памятаць, што заўсёды пераходзім ад уласцівасцяў,
якія назіраем у стварэннях, але ў абмежаваным вы�
глядзе, да самай паўнаты і крыніцы гэтых якасцяў, і

што заўсёды, калі мы гэта сцвярджаем, мы выказва�
емся няўцямна. Нашае суджэнне пра Божыя якасці
не можа не быць няўцямным. Яно ніколі не можа быць
дакладным выказваннем і азначэннем таго, пра што
ідзе гаворка. Таму містыкі раяць больш маўчаць, чым
выказваць нейкія сцвярджэнні. Яшчэ раз вяртаемся
да таго, што адмаўленне, спалучанае з захапленнем,
запярэчанне, маўчанне ёсць найпаўнейшым і найса�
праўднейшым шляхам.

Зразумела, што ў гэтым пазнанні якасцяў, а праз
гэта і прыроды Бога, нам могуць дапамагчы розныя
мадэлі, розныя вобразы. Мікалай з Кузы лічыў, на�
прыклад, што ў гэтым нам шмат можа дапамагчы
матэматыка. Геаметрычныя мадэлі павінны былі б
зменшыць неспасціжнасць Божай прыроды. Па�
колькі бясконцасць — гэта адна з найістотнейшых
якасцяў Бога, то ў Богу спалучаюцца і яднаюцца ўсе
тыя вартасці, якія мы назіраем у стварэннях рассея�
нымі і ў канечным, абмежаваным памеры. У Богу
якасці, даведзеныя да бясконцасці, атаясамляюцца
адна з адной, гэтак як трохкутнік з бясконца доўгім
бокам зліваецца з простай лініяй.

Матэматыка нічога не кажа нам пра тое, што Бог
існуе, а матэматычныя мадэлі — толькі адзін са спо�
сабаў, якія дапамагаюць нам зразумець неспасціж�
ную Божую прастату, злучанаю з гэткім жа неспас�
ціжным багаццем уласцівых Богу якасцяў. Падобным
чынам св. Бонавэнтура, найвялікшы францішканскі
Доктар, які так прыгожа пісаў пра свет, кажа, што
кожнае стварэнне — люстэрка. Кожнае стварэнне,
нават самае благое, у большай ці меншай ступені, у
залежнасці ад сваёй дасканаласці, — гэта люстэрка,
якое адлюстроўвае Божую дасканаласць. Бонавэн�
тура глядзіць на свет як на сістэму такіх люстэрак.
Тут мы маем своеасаблівую філасофскую транскрып�
цыю бачання св. Францішка.

Усе гэтыя спосабы (напрыклад, матэматызм Міка�
лая Кузанскага ці экзэмплярызм Бонавэнтуры) мо�
гуць аблегчыць нам пазнаўчае спасціжэнне таго, што
такое Бог. Але яны не даюць пэўнага ведання. Толькі
аналагічнае пазнанне, надзвычай абмежаванае,
вельмі недасканалае, з’яўляецца, аднак, пазнаннем
пэўным, і дзякуючы яму мы можам ведаць, што на дне
таямніцы, перад якою мы стаім, ёсць рэчаіснасць, а
не пустата. Бо калі кажу: я ведаю, што нічога не ве�
даю, калі індус згадвае пра нірвану, — гэта не зна�
чыць, што прызнаецца нябыт альбо сцвярджаецца,
што няма нічога. Тут абвяшчаецца толькі тое, што
нас атачае вялікая таямніца. Перад гэтай таямнічай і
такой вельмі рэальнай рэчаіснасцю «ноч пачуццяў» і
«ноч розуму» падаюцца больш пэўным шляхам, чым
нават самыя выдатныя матэматычныя ці метафарыч�
ныя мадэлі, якія павінны былі б дапамагчы нам на
гэтым шляху. Тут выяўляецца незаменная роля
містычнага досведу. А ў філасофіі аналагічнае мыс�
ленне і шлях адмаўлення з’яўляюцца адзіным шля�
хам, якім мы можам ісці, намагаючыся хоць на крыху
пранікнуць у таямніцу Божай сутнасці.

П  е  р  а  к  л  а  д  ы
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Паэму Якуба Коласа «Новая зямля» нездар�
ма лічаць энцыклапедыяй сялянскага жыцця бе�
ларусаў. Пагодзімся з Петрусём Броўкам, які ад�
значаў шматграннасць твора Я. Коласа1. Паказа�
на ў паэме і рэлігійнасць тагачасных сялянаў.

Пачаткам паэмы паслужыла вершаванае апа�
вяданне «Як дзядзька ездзіў у Вільню і што ён
там бачыў», напісанае ў 1911 годзе ў мінскім аст�
розе, куды Канстанцін Міцкевіч трапіў за ўдзел
у нелегальным настаўніцкім з’ездзе. Пазней гэ�
тае пераапрацаванае апавяданне склала XXVII–
XXIX раздзелы паэмы. У турме ж, на працягу чэр�
веня–верасня 1911 года, былі створаны I–VIII
раздзелы паэмы2.

Большасць раздзелаў «Новай зямлі» Якуб
Колас напісаў у 1921–1922 гады, калі ён разам з
сям’ёй вярнуўся на Беларусь з Курскай губерні.
Беларусь была ўжо савецкай, з усімі асаблівас�
цямі новай улады. У студзені 1923 года Я. Колас
закончыў напісанне апошняга, трыццатага, раз�
дзела паэмы, дзе ёсць намёк, які можна палічыць
антырэлігійным:

Бо неба жорстка, неба глуха
І не прыклоніць свайго вуха,
Хоць ты прасі, хоць ты малі,
Хоць грудзі рві і сэрца выні —
Ты не кранеш яго цвярдыні,
Яно далёка ад зямлі,
Яно зацята, бо нямое,
Яно маўкліва, бо пустое.

Так апісваюцца апошнія хвіліны жыцця Міха�
ла, які «ратунку просіць у людзей», а не ў «пусто�
га» неба. Гэта частка твора належыць да савецка�
га часу стварэння паэмы.

У XXVII раздзеле, асновай напісання якога
стала апавяданне яшчэ 1911 года, калі зазнача�
ецца, што «ўсё сваю дарогу мае», і ўзгадваюцца
пры гэтым «багі», можна заўважыць нібы неда�
хоп тэксту пасля словаў пра вызначэнне лёсу
людскіх дарогаў «багамі»:

Кс. Кірыл БАРДОНАЎ

Рэлігійнасць герояў
паэмы Якуба Коласа

´Новая зямляª
Дарогі, вечныя дарогі!
Знаць, вам спрадвеку самі богі,
Калі красёнцы жыцця ткалі,
І вашы лёсы вызначалі,
Няма канца вам, ні супыну;
Вы жывы кожную часіну,
То задуменны, смутна строгі,
Як след захованай трывогі,
То поўны чараў спадзявання...

Аднак думка аўтара пра пачатак дарогаў�лёсаў
застаецца няяснай.

Якуб Колас неаднаразова ўзгадвае розныя
праявы рэлігійнасці і рэлігійныя перажыванні
сваіх персанажаў. Гэта натуральна, бо, апісваючы
жыццё сялянаў, ён не мог абмінуць іх рэлігійнасці
як часткі іх культуры. Сам Канстанцін Міцкевіч
быў ахрышчаны ў праваслаўнай царкве ў Стоўб�
цах. Згадаем, што яго продкі па маці былі ў 1866
годзе пераведзены з каталіцтва ў праваслаўе3.
Сваю маці — Ганну Міцкевіч (Лёсік) — аўтар, не
змяняючы імя, апісвае ў вобразе жонкі Міхала, а
яе бацьку — у вобразе дзеда Юркі. Менавіта «дзед
Юрка» вучыць у паэме свайго сына маліцца па�
польску (з уплывам беларускай мовы), што вы�
дае ў ім рыма�католіка: «Ну, кленч!.. хрысціся! ў
імя Ойца!».

Рэлігійным традыцыям амаль цалкам прысве�
чаны два раздзелы паэмы: «Каляды» і «Вялік�
дзень». У першым з іх апісваецца святкаванне
Божага Нараджэння. «Прыйшлі піліпаўкі, Міко�
ла» — такімі словамі распачынаецца раздзел «Ка�
ляды». Падрыхтоўка да Калядаў пачыналася Пі�
ліпаўкай — пастом перад Божым Нараджэннем,
які ў праваслаўнай традыцыі пачынаецца 15 (28)
лістапада і працягваецца да 25 снежня (7 студзе�
ня)4 . У католікаў амаль у гэты самы час ідзе пе�
рыяд Адвэнту, які мае тую самую мэту, што і пост
перад Божым Нараджэннем у праваслаўных —
падрыхтоўку да калядных урачыстасцяў. «Міко�
ла» — гэта ўспамін святога Мікалая (цудатвор�
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цы) — біскупа Міры, якія вызначаўся клопатам
пра бедных і абяздоленых. Успамін гэтага свято�
га адзначаецца і ў Каталіцкім Касцёле, і ў Пра�
васлаўнай Царкве.

Апісана ў «Новай зямлі» і падрыхтоўка да
святкавання Вялікадня і Божага Нараджэння з
беларускімі адметнасцямі. «Некаторыя большыя
сьвяты, такія як Каляды і Вялікдзень, папераджа�
ліся вельмі дбайлівай падрыхтоўкай. Перад гэ�
тымі сьвятамі рыхтавалі ня толькі смачную і сыт�
ную ежу, але чысьцілі дакладна ўсю хату, вопратку
і перадусім ачышчалі сваю душу сьв. Споведзь�
дзю і сьв. Прычасьцем»5. Праўдзівасць гэтага
сцвярджэння ў паэме «Новая зямля» адлюстро�
ваная ў апісанні падрыхтоўкі да Вялікадня. У Вя�
лікую суботу дзеці Міхала прыбіраюць двор:

На працу зранку выйшлі самі
І падмялі двор дзеркачамі;
Пясочку потым накапалі
І сцежкі ім панасыпалі…

Сам Міхал і яго родны брат да вялікай урачы�
стасці рыхтуюцца і фізічна, і ўнутрана:

Мужчыны загадзя пабрылісь,
Вадою цёплаю памылісь,
Бо трэба ж ім было сабрацца
Паехаць ў цэркву спавядацца.

Пост заключаўся не толькі ва ўстрыманні ад
ежы, але і ў адмове ад ужывання алкаголю, у па�
збяганні спрэчак, што добра бачна ў дыялозе Ган�
ны і Міхала, калі апошні прыйшоў дадому пад�
выпіўшым:

— І дзе ты гэтак налупіўся,
Каб ты смалы ўжо быў напіўся!
Ото натура! — жонка лае,
А ён смяецца, не шманае.
— Няма табе граху, ні посту!
Хоць у палонку кідай з мосту!
— А ў пост, скажы, сварыцца можна,
Калі ты гэтака набожна? —
Міхал у жонкі запытаўся.

Падчас посту абмяжоўваліся ўсе жарты і ве�
сялосць моцна не праяўлялася. Так, у «Новай
зямлі» Карусь Дзівак, які 15 гадоў не спавядаўся,
нягледзячы на Вялікую суботу, «…ніяк не мог
стрымацца, // каб з печы жартам не азвацца…»,
на што яго жонка востра рэагуе, заклікаючы
схадзіць у царкву.

Персанажы «Новай зямлі» разам з аднавяс�
коўцамі ўдзельнічаюць у літургіі. Сям’я Міхала
ходзіць у праваслаўную царкву, што яскрава вы�
нікае з таго, як Колас называе святыню («цэрк>
ва», «макаўка святая»), а святара — «поп», а так�
сама з апісання літургіі ў ноч з Вялікай суботы на
Пасхальную нядзелю. У гэтым апісанні лёгка рас�
пазнаецца традыцыйнае адзначэнне Пасхі ў
візантыйскім абрадзе. Так, Якуб Колас піша, што
«сярод царкоўкі» знаходзіцца плашчаніца — по�

крыва з шоўку, на якім адлюстраваны Езус Хры�
стус у магіле. Плашчаніцы аддаюць пашану ў
Вялікую пятніцу на заканчэнне вячэрні. Перад
пачаткам светлай Ютрані гэтае покрыва перано�
сіцца з сярэдзіны царквы на алтар, дзе знаходзі�
цца да ўрачыстасці Унебаўшэсця Хрыста6 . Жан�
чыны і дзяўчаты апранаюць у царкве хусты і ўша�
ноўваць плашчаніцу, робячы паклоны:

Кабеты, дзеўкі, маладзіцы
Ідуць>плывуць да плашчаніцы
У хустках белых і чырвоных,
Набожна хрысцяцца, ўздыхаюць
І лбом данізу прыпадаюць.

Жанчыны стаяць з левага боку храма, а муж�
чыны – з правага («направа сталыя мужчыны»).
Адзін з вернікаў, называны ў праваслаўнай тра�
дыцыі чытальнікам, нараспеў дэкламуе ўрывак з
Апостальскіх Дзеяў, пры гэтым ён мае праблемы
з чытаннем, бо выкарыстоўваецца царкоўна�сла�
вянская мова:

А Чыліноў Алесь надзьмуўся,
Ў святыя дзеянні уткнуўся
І там, дзе слоў не расчытае,
На сажань голас працягае.

Літургія заканчваецца пад раніцу («блізак час
святой дзянніцы»). Людзі вітаюць адзін аднаго:
«Хрыстос васкрос». Пасля Літургіі адбываецца
благаслаўленне страваў на велікодны стол:

Нясуць жанкі, нясуць мужчыны
Кашы, каробкі, паўасміны
І ставяць ў рад на цвінтары
Ўсе велікодныя дары.
Маленне бацька>поп канчае,
Ідзе з крапідлам і махае.

Апісанае ў «Новай зямлі» царкоўнае святка�
ванне Вялікадня ўрыўкамі перадае ход святка�
вання Пасхі ў візантыйскім абрадзе: у Вялікую
суботу ўвечары вернікі збіраюцца ў храм, дзе
прыкладна апоўначы адбываецца працэсія вакол
царквы (Крыжовы ход), і падчас спеву «Увас�
красення дзень» святары і дыяканы ўзаемна віта�
юцца пасхальным прывітаннем: «Хрыстос увас�
крос!» («Христос воскресе!»), пасля чаго падоб�
ным чынам вітаюцца з вернікамі. Пасля Ютрані
адбываецца літургія (Эўхарыстыя), якая заканч�
ваецца пад раніцу.

Благаслаўленне страваў на велікодны стол
адпавядае старадаўняй хрысціянскай традыцыі
благаслаўляць ежу. У Беларусі, ва ўсходнім і за�
ходнім абрадах, благаслаўленне велікодных стра�
ваў адбываецца пераважна на працягу дня ў Вя�
лікую суботу, але часам і пасля заканчэння Пас�
хальнай літургіі, як гэта апісана ў «Новай зямлі».

Рыма�каталіцкі Касцёл у часы, якія апісваюц�
ца ў паэме (1890–1900), пачынаў святкаваць Вя�
лікдзень у Вялікую суботу раніцай, а ў Велікод�
ную нядзелю раніцай адбывалася яшчэ адна свя�
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точная Імша. Цяпер Касцёл вярнуўся да хрыс�
ціянскага звычаю, які сягае першых стагоддзяў
пасля нараджэння Хрыста, пачынаць Вялікдзень,
як і праваслаўныя браты, ноччу з суботы на ня�
дзелю. Адметнай рысай беларускага народа з’яў�
ляецца тое, што свята Пасхі прынята называць
«Вялікдзень» (як і ў «Новай зямлі»), хоць па сут�
насці кульмінацыйным пунткам святкавання
з’яўляецца Пасхальная ноч, а не дзень.

Хоць з факту наведвання царквы вынікае, што
суседзі Міхалавай сям’і праваслаўныя, аднак
Якуб Колас паказвае, што на апісаных ім землях
захаваліся каталіцкія звычаі:

Яшчэ па звычаю старому
Мужчыны сталыя удому
Свае літанні адпраўлялі,
Пакуты Езуса спявалі.

Узгаданыя ў гэтым урыўку «Пакуты Езуса»
вельмі падобныя да «Песняў жальбы» («Gorzkie
¿ale»), якія сапраўды маюць падабенства да літаніі
(заклік – адказ), а змест песняў, што складаюць
гэтае набажэнства, — Мука Хрыста. «Песні жаль�
бы» складаюцца з некалькіх частак, а тыя ў сваю
чаргу — з некалькі песняў, паводле ж «Новай
зямлі», тыя, хто спяваў «Пакуты Езуса», мелі
праблемы з пачаткам новай песні. Набажэнства
«Песні жальбы» сфармавалася ў Польшчы на
пераломе XVII–XVIII стагоддзяў.

Відаць, што ў сям’і Міхала шануюць каталіц�
кія звычаі. Вярнуўшыся велікодным ранкам з
царквы дадому, Міхал з жонкай і з Антоніем, як
прынялося «год ад году», спяваюць песню «Weso-
³y nam dziœ dzieñ nasta³», дзе ўслаўляецца Хрыс�
това ўваскрасенне. Старэйшыя людзі — «сталыя
мужчыны» — спяваюць «Пакуты Хрыста», тры�
маючыся старых каталіцкіх традыцый: «па звы>
чаю старому», «свае захоўвалі парадкі». Пры гэ�
тым дзеці Міхала не ўдзельнічаюць у спеве ста�
рэйшых («а хлопцы толькі ўсміхнуцца») —
народжаныя ў канцы XIX ст., яны былі выхава�
ныя ў праваслаўнай традыцыі. Пра рэлігійнае вы�
хаванне ўзгадваецца ў раздзелах 15�м і 16�м.

Цяпер вернемся да апісання велікоднага ста�
ла. Для рэлігійнасці беларусаў характэрна, што
кожнае святкаванне, апрача прадпісаных абра�
даў, мела яшчэ шмат сямейных звычаяў. Ілюстра�
цыяй гэтага можа быць звычай урачыстага сне�
дання велікодным ранкам. Традыцыйна яно і да
гэтага часу праходзіць згодна з «раскладам», пры�
ведзеным у «Новай зямлі»: узаемнае прывітан�
не, выкананне адпаведных спеваў, спажыванне
асвячонай ежы, віншаванні.

Прыйшлі у хату, ўсіх цалуюць,
З святым Вялікаднем віншуюць;
Памылісь борздзенька, садзяцца,
Бо час даўно ім разгаўляцца.
Ніякай цені незаметна.

На бэльку кінуў бацька вочы,
Бярэ кантычку і гартае,
«Вэсолы нам дзісь дзень» шукае.
.....................................................
Відэльцы дружна разбіраюць,
І гуртам яйкі ачышчаюць,
І па кусочку іх бяруць,
Крыху падсольваюць, ядуць.
.....................................................
Вось бацька чарку налівае
І вочы ўгору падымае.
— Дай, Божа, за год дачакаць
Здаровым, вясёлым, жывым
І новы Вялікдзень таксама спаткаць…

Перад Божым Нараджэннем сяляне захоўвалі
ўстрыманне ад мяса, але некаторым гэта не ўда�
валася, і такі чалавек, не дачакаўшыся свята,
«цішком свяжынкі паспытае». Супольнае спажы�
ванне ежы ў вігілію Божага Нараджэння адбыва�
лася за сталом, на які клалі сена і засцілалі абру�
сам:

Настольнік белы падымаюць,
На стол растрэсваюць мурог —
На сене колісь быў Сын Бог —
І роўным пластам рассцілаюць,
Сянцо абрусам закрываюць.

У вігілійны вечар на стале было шмат страваў,
але не ўжывалася мясное — гэта апісана ў «Но�
вай зямлі», і такі звычай застаецца дагэтуль. Та�
кая вячэра называецца «куццёю», згодна з назвай
адной з ужываных страваў. Якуб Колас піша так�
сама пра звычай карміць хатнюю жывёлу сенам,
якое рассцілалася на святочным стале, і варажыць
па зярнятках, знойдзеных у сене.

Такім чынам, апісваючы рэлігійнасць герояў
«Новай зямлі», Якуб Колас гарманічна паказаў
веру і звычаі беларускіх сялянаў у суіснаванні і
пераплеценасці лацінскай і візантыйскай трады�
цыі. Пры гэтым аўтар абапіраўся на жыццёвы
досвед свайго асяроддзя. Рэлігійнасць герояў
паказана вельмі праўдзіва, што яшчэ раз дазва�
ляе пераканацца ў моцнай хрысціянскай аснове
гэтай сапраўднай энцыклапедыі жыцця беларус�
кага народа.

1 П. Броўка на ІІІ з’ездзе пісьменнікаў Беларусі: «...як бы хацелася, каб у нас з’я�
вілася нешта падобнае да вядомай паэмы Якуба Коласа «Новая зямля». Пра�
чытаўшы гэты твор, бачыш тагачаснае сялянскае жыццё ва ўсёй яго паўнаце... А
вось цяпер... такога шматграннага паэтычнага твора ў нас няма…» цыт. паводле:
М. Жыгоцкі. Жамчужына беларускай паэзіі. Побач з Коласам. Рэд. В.П. Жу�
раўлёў. — Мінск, 1996. — С. 22–26.
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З сакавіка месяца мінулага
года ў маёй памяці зноў і зноў
узнікае той пахмурны дзень,
дакладней, ранак, калі перад па�
ездкай беларускай дэлегацыі ў
Кракаў я стаяў ля акна на кухні,
глядзеў на перадвеснавое неба і
думаў, што ж мне казаць, што
рабіць там як старшыні грамад�
скай камісіі «Вяртанне» пры
Беларускім фондзе культуры.
Не раз і ў Мінску, і ў Гомелі мне
задавалі пытанні, чаму ні камі�
сія, ні я асабіста нічога не робім,
каб вярнуць у Юравічы, што ў
Калінкавіцкім раёне Гомель�
шчыны (а калісьці яны былі ў
Рэчыцкім павеце Мінскай гу�
берні) цудатворны абраз Маці
Божай, які пасля паўстання
1863 года быў патаемна вывезе�
ны ў Кракаў і цяпер там знахо�
дзіцца на сцяне або ў алтары
касцёла святой Барбары. А ў
Юравіцкім праваслаўным хра�
ме засталася толькі яго копія…
Таму слова «вяртанне» ўвесь час
тады круцілася ў галаве.

І раптам пачуў нібы знутры і
нібы здалёку выразны голас:

— Ніякае не вяртанне, а толь�
кі абмен! Бо што падумаюць
кракаўскія парафіяне, пабачыў�
шы ў касцёле замест таго абраза
пустое месца?!

З гэтым цвёрдым рашэннем:
«Толькі абмен!» я і паехаў у той
дзень у польскае консульства,
каб атрымаць на шэсць дзён ка�

Адам МАЛЬДЗІС

Няхай абраз
зноў

творыць цуды
мандзіроўкі бясплатную
(бо ехаў жа я з навуковы�
мі мэтамі) шэнгенскую
візу. І якое ж было маё
здзіўленне, калі, выслу�
хаўшы мой кароткі апо�
вед аб мэтах паездкі,
пачуў у адказ:

— Справа гэта сур’ёз�
ная і звязаная з узаема�
разуменнем народаў і
канфесій. Таму даем вам візу на
пяць гадоў.

У той дзень добраспрыянні
праявіліся яшчэ некалькі разоў.
Але іх можна вытлумачыць і
простымі супадзеннямі. А вось
віза — гэта рэальнасць. Мае ка�
легі, пачуўшы пра такі рэдкі вы�
падак, тлумачылі яго так: зна�
чыць, уся справа заўгодная доб�
рым сілам...

Перад  ад’ездам я пайшоў за
дабраславеннем і ў каталіцкую
курыю, і ў праваслаўны экзар�
хат. Але там пачуў, хутчэй, песі�
містычныя меркаванні: з часу
вымушанага вывазу прайшло
ўжо каля паўтара стагоддзя —
напэўна ж, загубіліся і правы, і
сляды.

Той жа скепсіс прагучаў і ў
Польшчы пасля майго выступ�
лення на беларуска�польскім
«круглым стале», арганізава�
ным пад эгідай ЮНЕСКА Між�
народным цэнтрам культуры ў
Кракаве і Польскім інстытутам
у Мінску. Праўда, спачатку, калі

я гаварыў пра ўвекавечанне па�
мяці «маці ўсіх польскіх ка�
ралёў�Ягелонаў» і тым самым
усіх каралеўскіх дынастый у су�
часнай Еўропе двухканфесій�
най Соф’і Гальшанскай і пра
набходнасць хутчэй нарэшце
адчыніць у Кракаве музей Гутэ�
наў�Чапскіх, перавезены туды
са Станькава ў 1896 годзе яго
ўладальнікамі ў шасці вагонах,
усё разглядалася і вырашалася
добразычліва, спрыяльна. Ад�
нак, калі гаворка дайшла да цу�
датворнага абраза з Юравічаў,
мне ціха, а потым усё гучней за�
пярэчылі:

— Вяртаць вам? Перавозіць?
Але куды? На глухое Палессе?
У глухую цэркаўку? Да таго ж
да Юравічаў абраз быў у Льво�
ве… Калі перавозіць, то, хутчэй,
ужо туды…

— А да Львова быў Бар, — ад�
важыўся парыраваць я.—Там
гетман Рэчы Паспалітай Стані�
слаў Каняцпольскі, ратуючы
абраз ад казацкага нападу, пера�

Адам Мальдзіс — доктар філалагічных навук, прафесар, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1965 года. Нарадзіўся 07.08.1932 г. у
вёсцы Расолы Астравецкага раёна. Закончыў аддзяленне журналістыкі БДУ (1956). Аўтар шматлікіх даследаванняў, у тым ліку «На
скрыжаванні славянскіх традыцый» (1980), «Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVІІІ стагоддзя» (1982), «З літаратуразнаўчых
вандраванняў» (1987), «Перазовы сяброўскіх галасоў» (1988), а таксама нарысаў, аповесцяў і эсэ, прысвечаных беларускай культуры.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР. Узнагароджаны медалём імя Францыска Скарыны. Жыве ў Мінску.
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даў яго езуітам. Адзін з іх, папу�
лярны ў народзе Марцін Ты�
раўскі, пераехаў на Палессе,
збудаваў там, у Юравічах, на
высокім беразе даліны Пры�
пяці, драўляны храм і пакінуў у
ім абраз, ужо шырока вядомы
сваёй цудатворнасцю. Галоўны
ж мой аргумент заключаецца ў
тым, што абраз гэты яўна візан�
тыйскага паходжання. Зна�
чыць, месца яму не столькі ў
касцёле, колькі ў царкве, якая з
1995 года дзейнічае, адноўле�
ная, у Юравічах пры жаночым
праваслаўным манастыры ў імя
Раства Багародзіцы. Усё пытан�
не, — працягваў я аргумента�
цыю, — можа быць вырашана
безбалесна і дзеля карысці абе�
дзвюх нашых канфесій, таму
што гаворка ідзе не пра вяртан�
не, а пра абмен. Копію ж нашы
продкі зрабілі так па�майстэр�
ску, што пасля паўстання 1863
года, пры перадачы ў царкву,
«падману» не заўважылі не
толькі вернікі, але і праваслаў�
нае духавенства. Арыгінал жа
знаходзіцца, кажуць у нас, у
Кракаве, недалёка ад цэнтра, дзе
мы засядаем, у касцёле святой
Барбары, які таксама цяпер на�
лежыць айцам езуітам.

Дырэктар Міжнароднага
цэнтра культуры прафесар Яцак
Пурхля разумна вырашыў пы�
танне ў той жа дзень: калі абраз
з’яўляецца ўласнасцю айцоў
езуітаў, то ідзіце прама да гаспа�
дароў — няхай самі вырашаюць
лёс старадаўняй рэліквіі.

Назаўтра, калі ўсе астатнія

члены нашай дэлегацыі пайшлі
на Вавель, каб у катэдры ўсклас�
ці кветкі да магілы Соф’і Галь�
шанскай, якая, думаецца, з ця�
гам часу будзе кананізаваная
падобна Соф’і Слуцкай, мы, ра�
зам з супрацоўніцай цэнтра
спадарыняй Козак, пайшлі да
славутага мар’яцкага касцёла,
ля падножжа якога прытуліла�
ся маленькая святыня святой
Барбары. Зайшлі ў яе гатычна�
барочныя сцены і адразу ж за
дзвярыма, каля левай сцяны,
убачылі алтар, а ўверсе яго —
невялікі абраз яўна візантый�
скага паходжання. Адтуль сы�
ходзіла добрае і светлае супака�
енне. Пад яго ўздзеяннем пачы�
наю разумець, што вяртанне, а
не абмен было б тут немараль�
ным.

Выйшаўшы на вулачку, абы�
шоўшы муры, мы трапілі на не�
вялікую плошчу і знайшлі дзве�
ры, што вялі ў кляштар айцоў
езуітаў. Тэлефоннае папярэ�
джанне цэнтра падзейнічала:
сустрэча адбылася з хрысціян�
скай добразычлівасцю. Я не
буду пераказваць усю амаль га�
дзінную размову, прывяду толь�
кі фразу, пачутую ў адказ на пра�
панову зрабіць абмен копіі на
арыгінал:

— Калі на тое будзе воля Бо�
жая і адначасовае спрыянне
двух міністраў культуры нашых
краін, — усё мажліва.

Падзякаваўшы за такую на�
дзею, асцярожна спытаўся, ці
былі зафіксаваны цуды, здзей�
сненыя каля абраза пасля 1931

года, калі ён быў змешчаны тут,
у алтары касцёльнай капліцы
пад найменнем Маці Божай
Балеснай. Адказ прагучаў ад�
назначна: не, не зафіксаваны.

На развітанне я атрымаў ілю�
страваную брашуру «Касцёл
святой Барбары ў Кракаве» і
паштоўкі з выявамі абраза і кас�
цёла. Нахаду гартаючы падару�
нак, убачыў раздзел «Гісторыя
абраза Маці Божай Юравіцкай»
і «Малітву да Маці Божай Юра�
віцкай дзеля таго, каб выпрасіць
асаблівую ласку». Ну, падумала�
ся, на чытанне кніжачкі будзе
час у цягніку Кракаў — Варша�
ва, а малітву папрашу пераклас�
ці ў рэдакцыі «Нашай веры».

Аднак у цягніку ўвесь час
пайшоў на абмеркаванне ўра�
жанняў ад «круглага стала» ды
планаў на бліжэйшую будучы�
ню. Таму пры перасадцы ў Вар�
шаве, калі калегі дружна скіра�
валіся аглядаць польскую сталі�
цу, я адмовіўся павандраваць
па ёй яшчэ раз і скіраваўся ў па�
чакальню, каб нарэшце грун�
тоўна пазнаёміцца з падарун�
кам айцоў езуітаў. І не памыліў�
ся, бо нарэшце зразумеў, чым
тлумачылася іх звышдобразыч�
лівасць.

«Палескі» раздзел брашуры
пачынаецца вось такімі азнаям�
ляльнымі сказамі: «Вялікай па�
шанай вернікаў акружаны абраз
Маці Божай Юравіцкай у кап�
ліцы Маці Божай Балеснай. Яго
паходжанне невядома. Паводле
праф. Веслава Зажыцкага, гэты
абраз візантыйскага паходжан�
ня быў намаляваны ў канцы
XIV або ў пачатку XV стагоддзя,
у ім ужо бачны ўплыў рэнесан�
су. Самыя даўнія звесткі пра аб�
раз адносяцца да першай пало�
вы XVII стагоддзя».

Далей гаворыцца, што, ака�
заўшыся ў Юравічах, абраз не�
ўзабаве ператварыў гэтае невя�
домае мястэчка ў «славуты ма�
рыйны санктуарый». У першай
палове XVIII стагоддзя езуіты
ўзвялі там мураваны касцёл і
сваю рэзідэнцыю. Пасля скаса�
вання ордэну езуітаў (1773 г.)
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апекавацца санктуарыем най�
перш сталі айцы бэрнардыны,
потым — айцы капуцыны. Пас�
ля студзеньскага паўстання Гуга
Гадэцкі, «апошні юравіцкі про�
башч,  змясціў  копію абраза
Маці Божай у алтары, а праслаў�
лены ласкамі абраз пераказаў
для перахавання Габрыэлі з
Ваньковічаў Горватавай, жонцы
маршалка (шляхты) Рэчыцкага
павета». Дарэчы, дадам ад сябе:
Габрыэлю Горват беларускі і
польскі пісьменнік Аляксандр
Ельскі назваў сярод трох найвы�
датнейшых жанчын беларусак
ХІХ стагоддзя; дзве другія —
гэта пісьменніца і палітычная
ссыльная ў Сібір Ева Фялінская,
маці нядаўна кананізаванага
арцыбіскупа Алойзы Фялінска�
га, і аўтарка неаднаразова ана�
німна выдадзенай «Літоўскай
гаспадыні» Ганна Цюндзявіц�
кая, таксама жонка маршалка
шляхты, але ўжо не Рагачоўска�
га, а Барысаўскага павета.

Аднак вернемся да тэксту
брашуры. У канцы яе знахо�
дзіцца сказ, які тлумачыць над�
звычайную добразычлівасць
айца езуіта ў Кракаве. Аказва�
ецца, «у маі 1885 года Габрыэля
Горватава аддала абраз у дэпа�
зіт (выдзелена мною. – А. М.)
езуітам з Кракаўскай калегіі».
Значыць, паводле юрыдычных
канонаў, цяперашнім кракаў�
скім уладальнікам давялося б
абраз вярнуць нават у тым вы�
падку, калі б гаворка ішла не пра
абмен арыгінала на копію, а пра
звычайнае вяртанне… У час су�
стрэчы айцец езуіт ужо ведаў,
што абраз быў перададзены з
такой умовай, а я яшчэ не ведаў.

Хто ж з’яўляецца аўтарам так
выкананай копіі, што яе нават
не адрознілі пры падмене ад ра�
ней бачанага арыгінала? На на�
вуковым форуме, прысвечаным
знакамітым мінчанам, знаўца
гісторыі Беларусі прафесар Ра�
ман Юркоўскі з Ольштына
(Польшча) сказаў мне, што гэта
была знакамітая палеская мас�
тачка Галена Скірмунт (1827–
1874), нараджэнка маёнтка Ка�

лоднае на Століншчыне. Пэн�
дзлем яна авалодвала ў Вільні,
удасканальвала жывапісанне ў
Берліне і Дрэздэне, потым ву�
чылася скульптурнаму май�
стэрству ў Вене і Рыме. Прасла�
вілася выразанымі з дрэва шах�
матнымі фігуркамі воінаў Рэчы
Паспалітай і Турцыі, якія змага�
ліся ў вядомай бітве пад Венай.
Часта звярталася да рэлігійнай
тэматыкі (партрэт «Марыя Чап�
ская моліцца ў кляштары візітак
у Вільні», праект алтара для кас�
цёла ў вёсцы Ахова каля Пінска,
алтарны абраз «Бязгрэшнае За�
чацце», рэстаўрацыя вышывак
на літургічных шатах у пінскім
касцёле). Копію з абраза Маці
Божай Юравіцкай зрабіла,
відаць, яшчэ да паўстання, бо ў
1863 годзе была арыштаваная і
высланая ў Тамбоў. У 1870�м
вызваленая, але без права вяр�
тання на радзіму, дажывала свой
век у Крыме.

Такім чынам, копія абраза
Маці Божая Юравіцкая ў мас�
тацкіх адносінах роўная арыгі�
налу, а, можа, і пераўзыходзіць
яго (параўнальнага ж аналізу
ніхто не рабіў). А ў духоўных
адносінах, цудатворных?

Адказаць на апошняе пытан�
не мне дапамаглі розныя людзі,
якія прыязджалі ў Мінск з Го�
мельшчыны («Не, — гаварылі
яны, — пра такія факты мы не
чулі»), а таксама — нібы накана�
ванае выяўленне адпаведнай
цытаты ў прысланай мне з Гоме�
ля дакументальнай аповесці
Рыгора Андрэяўца «Капітан
Франц». Выдадзена яна ў 2012
годзе ў Гомелі ў серыі «Ваенныя
разведчыкі» і прысвечана герою
Афгана Францу Клінцэвічу. У
кнізе зафіксаваны такі факт: на
радзіму героя, у вёску Крэйван�
цы, што на Ашмяншчыне, пры�
ходзіў адразу ж пасля вайны,
шукаючы магілу свайго забітага
сына, старац�лірнік ажно з паў�
днёвага ўсходу Беларусі. Ён на�
лежаў да асаблівай супольнасці
рэчыцкіх старцаў. Вандруючы па
Палессі, яны спявалі духоўныя
вершы, вучылі людзей распазна�

ваць несправядлівасць. А кож�
най вясной рэчыцкія старцы
збіраліся каля крупейскай кап�
ліцы, спявалі духоўныя песні і
псальмы, збіралі грошы. «Част�
ка ахвяраванняў ішла на юра�
віцкі абраз. Гэты абраз быў з’яў�
лены: ён вылечыў многіх сля�
пых».

Выходзіць, калі разважаць
спрошчана, раней Божая ласка
ў Юравічах праяўлялася, нават
масава, а цяпер — зусім не.
Чаму? Некаторыя мае сураз�
моўцы схіляліся да думкі, што
прычына тут — у канфесійнай
іншасці: калісьці арыгінал зна�
ходзіўся ў каталіцкай святыні,
а цяпер яго копія — у праваслаў�
най… Але мне такое сцвярджэн�
не здаецца надуманым, бо абе�
дзве святыні з’яўляюцца хрыс�
ціянскімі. Колішні касцёл, а
цяперашняя царква аднолькава
шануюцца вернікамі абедзвюх
канфесій. Доказам таму для
мяне стаў вялікі фотарэпартаж
Раісы Сушко і Карнэлія Консэ�
ка «У адну дарогу», апублікава�
ны летась у баранавіцкім часо�
пісе «Дыялог» (  1, 2012). Там
гаворыцца, што вось ужо шос�
ты год кожнай восенню з Мазы�
ра ў Юравічы і назад накіроўва�
ецца вялікая пілігрымка. У ёй
аб’ядноўваюцца праваслаўныя
вернікі пад кіраўніцтвам епіска�
па Тураўскага і Мазырскага
Сцяфанія і каталіцкага святара
Тадэвуша Воласа. Вернікам абе�
дзвюх канфесій выносіцца ко�
пія цудадзейнага абраза Маці
Божай Юравіцкай Міласэрнай,
Апякункі беларускага Палесся.
Усе заміраюць, становяцца на
калені ў чаканні цудадзейнасці,
а яна не наступае…

А, можа, падумалася мне,
арыгінал спадзяецца на сваё
вяртанне на стагоддзямі намо�
ленае і таму роднае для яго мес�
ца?! Можа, чакае, пакуль аб’яд�
наныя палескія вернікі абедз�
вюх канфесій самі стануць
ініцыятарамі ўзаемнага абме�
ну? Уяўляю сабе такую вялікую
і нечуваную ўрачыстасць...
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Вёска Варняны. Варняны
вядомыя з 1391 года. У 1397 г.
яны ўзгадваюцца ў пераліку па�
селішчаў Вялікага Княства Лі�
тоўскага, якія належалі каралю
Ягайлу і перадаваліся ў маё�
масць Віленскай капітуле. У
1462 г. па фундацыі Марыны
Сангайлавай, «згодна з воляй
памерлага мужа», у цэнтры вёс�
кі, на гандлёвай плошчы, быў
пабудаваны драўляны касцёл,
асвечаны пад тытулам Божага
Цела. Наступныя ўладальнікі
Варнянаў — князі Свірскія —
пабудавалі ў пачатку XVІ ст.
новы касцёл (2, 10, 11, 15).

З канца XVІ ст. і да 1880 г.
Варняны — уласнасць вядома�
га шляхецкага роду Абрамові�
чаў. Набыўшы паселішча, Ян
Абрамовіч (+1602), ваявода
мінскі і смаленскі, ператварыў
касцёл у кальвінскі збор, але
ягоны ўнук Самуэль Абрамовіч
(1617–16??), староста стара�
дубскі і ваявода троцкі, навяр�
нуўшыся ў каталіцтва, у 1654 г.
зачыніў збор і ўзнавіў дзей�
насць варнянскай рыма�каталі�
цкай парафіі. У 1688 г. Варняны
атрымалі статус мястэчка Вілен�
скага павета (2, 12�а, 15).

Да ХІХ ст. варнянская пара�
фія ўваходзіла ў склад Ашмян�
скага, а потым, у часы Расійскай
імперыі — Віленскага павятова�
га дэканата. У міжваенны перы�
яд Варняны атрымалі статус
цэнтра аднайменнага дэканата
Віленскай дыяцэзіі — з 1925 г. у
Варнянскі дэканат уваходзілі 11
парафій: Варняны, Астравец (2
парафіі), Быстрыца, Гервяты,
Кемелішкі, Міхалішкі і Свіранкі
Вялікія, а таксама Буйвіды,
Міцкуны і Лаварышкі, якія ця�
пер знаходзяцца на тэрыторыі
Літвы. З 1991 г., з утварэннем
Гродзенскай дыяцэзіі, Варняны
— парафія Астравецкага дэка�
ната гэтай дыяцэзіі (6�б, 11).

У 1767–1769 гг. на месцы ста�
ражытнага храма на сродкі Ма�
рыі (Марцыяны) Абрамовіч быў
узведзены новы, і ўжо мурава�
ны, касцёл, які згодна з праектам
архітэктара А. Касакоўскага (ён
жа аўтар праекта палаца Тышке�
вічаў у Валожыне) стаў галоў�
ным акцэнтам і дамінантай вы�
датнага рэгулярнага горадабу�
даўнічага ансамбля ў стылі
позняга барока. Касцёл замыкае
ўсходні бок вялікай, выцягну�
тай, прамавугольнай у плане

плошчы, заходні бок якой ства�
раў палацава�паркавы комплекс
сядзібы Абрамовічаў. Паўднёвы
і паўночны бакі плошчы фарму�
юць рады тыпавой жылой забу�
довы з карчмой і крамамі, аб’яд�
нанай у адзінае цэлае каменнымі
прасценкамі з арачнымі праез�
дамі. Два будынкі 1770 г., што
фланкуюць касцёл, — плябанія
(злева) і дом аптэкара (сёння
калгасная кантора і адміністра�
цыя с/с) — ствараюць перад хра�
мам курданёр, разгорнуты на
плошчу (2, 11).

Касцёл быў урачыста кансэк�
раваны ў 1769 г. біскупам�суф�
раганам Тамашам Зяньковічам
пад тытулам св. Юрыя. У ХІХ–
ХХ стст. святыня неаднойчы
рамантавалася і рэканструява�
лася на сродкі парафіянаў (1880,
1903, 1909 гг.). Сёння — гэта ве�
лічны двухвежавы залавы храм
з падоўжанай прамавугольнай
апсідай з дзвюма двухпавярхо�
вымі двухпакаёвымі сакрысты�
ямі. Інтэр’ер, перакрыты цылін�
дрычнымі скляпеннямі на пад�
пружных арках з распалубкамі
над вокнамі, у ХІХ ст. упрыгож�
валі ажно 7 алтароў: Унебаўзяц�
ця Маці Божай (галоўны), Ук�
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рыжавання, святых Пятра, Казі�
міра, Ізыдора, Юрыя і Зачацця
Найсвяцейшай Панны Марыі.
Частка абразоў належала пэн�
дзлю вядомага мастака С. Чахо�
віча. Цяпер у малітоўнай пра�
сторы святыні 3 барокавыя ал�
тары: галоўны Маці Божай
Успамогі Хрысціянаў і бочныя,
левы — Маці Божай Ружанцо�
вай, правы — Найсвяцейшага
Сэрца Пана Езуса. Галоўны ал�
тар вырашаны ў выглядзе трох’�
яруснага трыфорыума, цэнтр
якога займае абраз Маці Божай
Успамогі Хрысціянаў, які пасля
набажэнства зачыняецца абра�
зом святых Яна Боскі і Даміні�
ка Савіо — ужо больш за дзесяць
гадоў варнянскай парафіяй
апякуюцца салезіяне, якія па�
шыраюць культ менавіта гэтых
святых. Над уваходам у касцёл
зробленыя хоры на дзвюх апо�
рах з хвалістым барокавым па�
рапетам (3, 11).

Да варнянскай парафіі здаў�
на належалі капліца ў Вароне, у
2�й пал. ХІХ ст. (пасля зачынен�
ня касцёла ў Быстрыцы і да
1920�х гг.) — капліца ў Слабод�
цы, а ў 1930�я гг. — капліца ў
Дубніках (не захавалася). Перад
Другой сусветнай вайной коль�
касць мясцовых парафіянаў
складала больш за 3000 верні�
каў. Дзейнічала пры касцёле і
парафіяльная школа (3, 10, 11).

У часы савецкай улады кас�
цёл быў зачынены і занядбаны.
На пачатку 1980�х гг. распачалі�
ся рэстаўрацыйныя працы, а 11
сакавіка 1990 г. храм быў нарэш�
це перададзены вернікам. У
1996 г. вакол касцёла зроблена
новая мураваная агароджа з
брамай і стацыямі Крыжовага
шляху.

На заходняй ускраіне мяс�
тэчка знаходзяцца старажыт�
ныя парафіяльныя могілкі. Ува�
ход на іх пазначаны неабарока�
вай мураванай атынкаванай
брамай з надпісам «WIECZNE OD-
POCZNIENIE RACZ IM DAÆ, PANIE». У
цэнтры могілкавага ўзвышша
захаваліся руіны мураванай
каплічкі (падобнай на надмагіл�

ле, але мясцовыя жыхары
сцвярджаюць, што каплічка ма�
літоўная) — гэта было цэнтрыч�
нае, пірамідальнае, квадратнае ў
плане (1 х 1 х 2м) збудаванне з
атынкаванай цэглы. Справа ад
могілак у 2006–2008 гг. вернікі
збудавалі прымогілкавую кап�
ліцу з сілікатнай цэглы. Святы�
ня нагадвае маленькі касцёл —
прамавугольны ў плане залавы
аб’ём перакрыты двухсхільным
дахам з металадахоўкі, галоўны
фасад завершаны псеўдабаро�
кавым франтонам і дзвюма дэ�
каратыўнымі вежачкамі.

Вёска Баброўнікі. Прыда�
рожная каплічка�«слупок», па�
будаваная ў ХІХ ст. у цэнтры
вёскі на скрыжаванні, асабліва
цікавая ў параўнанні з падоб�
нымі збудаваннямі ў наваколь�
ных вёсках. Гэта цагляная атын�
каваная прызма на бутавым
падмурку, у вялікай цэнтраль�
най нішы змешчаная фігура
Езуса Назарэтанскага, у бочных
— фігура Найсвяцейшай Марыі
Панны і разьбянае Укрыжаван�
не. Увенчвае каплічку над чаты�
рохсхільным дахам вялікі
карункавы каваны крыж.

Вёска Варона. Капліца на
могілках, на ўзвышшы паўноч�
най ускраіны вёскі, была пабуда�
вана яшчэ ў XVІІ ст. (паводле
іншых звестак — у 1�й палове ці
сярэдзіне XVІІІ ст.), асвечаная
пад тытулам св. Філамены (св.
Юрыя?) і прыпісаная да варнян�
скай парафіі (2, 3, 11). Паводле
Курчэўскага, капліца была засна�
вана яшчэ ў 1530�я гг. біскупам
Янам Жыгімонтавічам, фунда�
тарам гервяцкай парафіі, і да яе
ж далучаная. Упасажыў капліцу
на пач. XVIII ст. біскуп Бжас�
тоўскі. Аднак у рэестры капліцаў
святыня пазначана як «узнесе�
ная» Каспарам Чыжам у 1803 г.,
што з’яўляецца памылкай (маг�
чыма, тады адбылося аднаўлен�
не святыні, хоць Чыжы сапраў�
ды былі ўладальнікамі Вароны ў
ХІХ ст. (10, 14).

Капліца прамавугольная ў
плане, пад высокім двухсхіль�
ным дахам. Галоўны фасад за�

вершаны трох’ярусным атыка�
вым франтонам з 3�ма піна�
клепадобнымі вежачкамі, па�
добная вежачка ўвенчвае і трох�
вугольны франтон алтарнага
фасада. Да алтарнай сцяны ў
пач. ХХ ст. была прыбудавана
невялікая сакрыстыя. Інтэр’ер
залавы, з падшыўной плоскай
столлю, раней быў упрыгожаны
фрэскавымі размалёўкамі XVІІІ
ст. — на сценах былі намалява�
ныя выявы апосталаў, вакол ал�
тарнай нішы — выява перспек�
тыўнага алтара з іанічнымі ка�
лонамі, антаблементам і конхай,
на столі — імітацыя купала, у
нішах агароджы хораў — ра�
зеткі. На жаль, усё гэта забелена
падчас нядаўняй рэстаўрацыі
(5).

У алтарнай нішы ў 2004 г. быў
змешчаны абраз св. Андрэя Ба�
болі, а ў ХІХ стагоддзі інтэр’ер
капліцы ўпрыгожвалі 3 алтары:
галоўны — св. Філамены, боч�
ныя — Найсвяцейшай Марыі
Панны і св. Антонія (3).

Падчас Другой сусветнай
вайны, у 1943 г., капліца была
значна пашкоджаная, пасля —
зачыненая і, нягледзячы на ста�
тус помніка архітэктуры рэс�
публіканскага значэння, зна�
ходзілася ў амаль зруйнаваным
стане. У 2002 г. пачалася рэстаў�
рацыя святыні, і на свята Божа�

Фігура Езуса з каплічкі ў в. Баброўнікі.
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га Нараджэння ў 2004 г. капліца
зноў адчыніла дзверы для вер�
нікаў. Асвяцілі капліцу пад гіс�
тарычным тытулам св. Юрыя
(11�е, 17). Участак абнесены не�
высокай карункавай металіч�
най агароджай з трохаркавай
уваходнай брамай з сілікатнай
цэглы. Вакол капліцы зробле�
ныя стацыі Крыжовага шляху ў
выглядзе слупкоў з сілікатнай
цэглы.

Вёска Дубнікі. Капліца ад
варнянскай парафіі была пабу�
давана тут на пач. XVIII ст. вая�
водам інфлянцкім Бжастоўскім
«на востраве на возере» (10).
Але час не пашкадаваў святыню
— яна адрадзілася толькі ў
міжваенны час. Тады капліца
знаходзілася на 1�м паверсе
дома для састарэлых, які пабу�
давалі ў гэтыя гады за 2 км на
захад ад вёскі. Пасля вайны кап�
ліцу скасавалі, аднак дом для
састарэлых дзейнічае і сёння
(11�д).

Затое ў суседняй в. Карвелі
захаваўся камень�помнік, уста�
ляваны накшталт прыдарожнай
капліцы з выяваю Маці Божай
Вастрабрамскай і надпісам на
польскай мове «помнік вяліка�
га юбілею 1901 г.», абвешчанага
папам Львом ХІІІ.

Вёска Гервяты. Згодна з па�
даннем, пачатак Гервятам даў у
1271 г. вялікі князь літоўскі Гер�
монт, які і назваў паселішча Гер�
монтамі. З часам назва ператва�
рылася ў Гервяты (9, 10). У 1434 г.
вялікі князь літоўскі Жыгімонт
Кейстутавіч ахвяраваў паселі�
шча Віленскаму біскупству як
«добра сталовыя». У 1471 г. і
1474 г. Віленскі біскуп Ян Ла�
совіч павялічыў вёску, набыў�
шы яшчэ «некалькі дымоў», а ў
1484 г. вёску павялічыў біскуп
Анджэй Гасковіч. Статус «доб�
ра сталовых» захоўваўся да
1795 г. (апошнім уладальнікам
Гервятаў быў біскуп Масальскі),
калі Гервяты сталі ўладаннем
«скарбу расійскага». У 1797 г.
імператар Павел І аддаў вёску
графу дэ Хойсеул�Гоўферу, ра�
сійскаму амбасадару ў Стамбу�

ле, які ў 1803 г. прадаў яе Мацею
Дамейку, падкаморыю віленска�
му. Дамейкі і валодалі Гервятамі
да 1939 г. (16).

Раней лічылася, што гервяц�
кая парафія была заснаваная ў
1511 г. (9, 10) ці ў 1526 г. (11, 16),
але на самай справе гэта адбы�
лося трошкі пазней. У 1535 г. Ві�
ленскі біскуп Ян («з княжат лі�
тоўскіх» – de Ducibus Lituanis),
сын караля Жыгімонта І, стаў�
шы ўладальнікам вёскі і яшчэ да
афіцыйнай фундацыі касцёла,
даў «да касцёла гервяцкага 2�х
падданых ... і дзве пустоўшыны,
Баброўшчызна і Кережніня�
ны». Парафія ж была зафунда�
вана 7 лютага 1536 г. з часткі вар�
нянскай парафіі (1462 г.), і да яе
была адпісана капліца св. Ежы
«ў мясцовасці, званай Поле Ка�
ралеўскае» (дарэчы, дагэтуль не
высветлена, што гэта была за
капліца, дзе дакладна і хто яе
пабудаваў. Мажліва, менавіта
яна была збудаваная ў 1511 г.,
адкуль потым і з’явілася дата>
ванне ўсёй парафіі), і гэты фун�
душ заставаўся нязменным да
канца XVIII ст. (3, 13, 15, 16).

Касцёл, пабудаваны ў 1535 г.,
першапачаткова быў кансэкра�
ваны пад тытулам святых Яна
Хрысціцеля, Юрыя і Мікалая
біскупа. Як выглядала тая свя�
тыня, вядома няшмат — яна бы�
ла зрублена з дрэва, на касцёль�
ным «цментары» асобна стаяла
драўляная званіца. У 1621 г. Ві�
ленскі біскуп Яўстафі Валовіч
фундаваў новую драўляную
святыню, якую ўзвялі на месцы
струхлелага храма і кансэкра�
валі ў 1625 г. пад новым тыту�
лам — Найсвяцейшай Тройцы.
У 1736 г., да 200�годдзя, касцёл
быў рэканструяваны намаган�
нямі біскупа Тамаша Зянькові�
ча (3, 9, 10, 16).

Гэта была святыня «падоўжа�
най структуры», завершаная
дзвюма вежамі над галоўным
фасадам, вежаю над сярэдзінай
даху і сігнатуркай над алтаром.
Інтэр’ер святыні тады ўпрыгож�
валі 4 старажытныя алтары. Га�
лоўны, з тытульным абразом

Найсвяцейшай Тройцы ў срэб�
ранай «сукенцы», меў выгляд
балдахіна «на кручоных калюм�
нах» (штосьці падобнае да алта�
ра св. Пятра ў Рыме ў невяліч�
кай вёсцы? А чаму не — усё ж
такі касцёл Віленскага біскуп�
ства!); яго фланкавалі бочныя
алтары з разьбяным Укрыжа�
ваннем (левы, наверсе — абраз
св. Казіміра) і св. Антонія (пра�
вы, аднаярусны); чацвёрты, з
абразом Маці Божай Балеснай
у срэбранай «сукенцы», такса�
ма меў пазалочаную калонную
структуру ў стылі барока. На
хорах над уваходам былі ўста�
ляваныя арганы (новыя арганы
да 1747 г. зафундаваў тагачасны
пробашч касцёла кс. Мацей
Пул’яноўскі, тады ж у галоўным
алтары з’явіўся абраз св. Яна
Непамуцэна). У 1737 г. для гэ�
тага касцёла былі адлітыя 2 но�
выя званы, большы з якіх — у
каралеўскай людзвісарні Георга
Бернада Кіндэра; яны былі
змешчаныя ў асобнай драўля�
най званіцы, дзе дагэтуль зна�
ходзіўся яшчэ адзін звон. Зва�
ны гэтыя былі канфіскаваныя
нямецкімі вайскоўцамі падчас
Першай сусветнай вайны і, на
жаль, на радзіму не вярнуліся
(16).

Да 1797 г. у касцёле з’явіўся
пяты двух’ярусны алтар — з аб�
разамі Беззаганага Зачацця
Найсвяцейшай Панны Марыі і
св. Ануфрыя (наверсе). У 1810�я
гг. касцёл рамантаваўся на срод�
кі тагачаснага калятара Мацея
Дамейкі — былі ўмацаваныя
падмуркі, сцягнутыя «кляме�
рамі» і ашаляваныя сцены. Чар�
говыя рамонты рабілі ў 1849 г.,
1855 г. і ў 1862 годзе. А ў 1860 г.
на сродкі наступнага калятара,
Казіміра Дамейкі, вымуравалі
новую браму�званіцу ў стылі
класіцызму — двух’ярусную,
квадратную ў плане, пад чаты�
рохсхільным дахам, з бута�
вага каменю і атынкаваных ца�
гляных элементаў (пілястры,
гзымсы). У 1882 г. на хорах з’яві�
ліся новыя арганы на 6 галасоў
— намаганнямі пробашча Юлі�
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юша Наркевіча і арганіста Фла�
рыяна Астрамецкага яны былі
сабраныя з двух старых арганаў,
перавезеных у Гервяты з зачы�
неных касцёлаў у Астраўцы і
Шумску. У 1895 г. з ініцыятывы
кс. Наркевіча адрамантавалі га�
лоўны алтар і пабудавалі 2 но�
выя замест бочных: у левым за�
хавалася Укрыжаванне, а ў 2�м
ярусе быў змешчаны «Твар
Змучанага Збаўцы»; у правым
— абраз Маці Божай Ружанцо�
вай пад абразом Маці Божай
Беззаганага Зачацця. Усе новыя
абразы намаляваў мастак Він�
сэнт Слендзінскі, які аднавіў
таксама абразы святых Юрыя і
Юзафа ў іншых двух алтарах
(16).

У 1896 г. пробашчам гервяц�
кай парафіі быў прызначаны кс.
Уладзіслаў Альшэўскі, малады і
энергічны, які адразу ж пачаў
рыхтаваць будоўлю новага, і
цяпер ужо мураванага, касцёла.
У 1898 г. губернскі архітэктар
Аляксей Полазаў (ён ж аўтар
праекта касцёла ў Празароках
(1896 г.) і нерэалізаванага пра�
екта касцёла ў Белагрудзе, 1901
г.) зрабіў праект трохнававай
аднавежавай неагатычнай свя�
тыні з цэглы пад тынкоўку, які
быў зацверджаны Віленскім гу�
бернскім будаўнічым камітэтам
у красавіку 1899 г., і 20 траўня
пачалося будаўніцтва на пля�
цоўцы яшчэ дзейнага драўляна�
га касцёла. Аднак у наступным
1900 г., калі ўжо былі закладзе�
ныя падмуркі, архітэктар, па
жаданні вернікаў, змяніў праект
— святыня стала будавацца
больш стромкай, велічнай і з
чырвонай вонкавай цэглы (спе�
цыяльна для будоўлі каля за�
сценка Гібірды была створана
цагельня). Аднак і дакладна
такім касцёл пабудаваны не быў
— некаторыя змены ў дэкоры
фасадаў, больш велічны партал
галоўнага ўваходу, акно�ружа
над парталам і галоўнае — спіча�
стая вежа�званіца, з’явіліся дзя�
куючы інжынеру Ігнацыю Аль�
шэўскаму, брату пробашча, і
майстру Антонію (ці Анджэю)

Каліноўскаму (16).
Галоўныя сродкі на будаўні�

цтва ахвяравалі калятары Вац�
лаў Дамейка і яго маці, Анеля з
Нарушэвічаў Дамейкава (над�
магіллі роду Дамейкаў�Нарушэ�
вічаў знаходзяцца за касцёлам)
і Станіслаў Паплаўскі (ахвяра�
ваў на дахоўку). Шмат сродкаў
ахвяравалі і простыя парафіяне.
Улетку 1903 г. касцёл быў гато�
вы — 4 жніўня кс. Альшэўскі на�
пісаў віленскаму кансістару аб
гатоўнасці да прыезду камісіі для
прыняцця будоўлі. 8 верасня
1904 г. святыня была кансэкра�
ваная пад гістарычным тытулам.
Высокі спічак касцёльнай вежы
ўзнес карункавы крыж на амаль
недасягальную вышыню —
больш за 50 метраў. Такім чынам,
Троіцкі касцёл у Гервятах — адзін
з найбуйнейшых і ў Гродзенскай
дыяцэзіі (дзе ён падобны да са�
мой катэдры) і ва ўсёй нашай
краіне. Акрамя гэтага, гервяцкі
касцёл — найцікавейшы ўзор
стылю неаготыкі ў агульнаеўра�
пейскай культуры (11, 16).

Аднак тая хуткасць і той пат�
рыятызм, з якімі быў пабудава�
ны такі магутны храм, не выклі�
калі задавальнення ў імпера�
тарскіх уладаў — кс. Альшэўска�
му прыпісалі збіранне сродкаў
без дазволу ўладаў і ў іншых гу�
бернях, а «начальнік краю» на�
ват патрабаваў у Віленскага
біскупа панізіць ксяндза да віка�

рыя... Ксёндз Уладзіслаў быў
аштрафаваны на 100 р., а ў 1904 г.
у Гервятах з’явіўся новы про�
башч. Тым не менш, менавіта з
кс. Уладзіславам звязваюць
росквіт гервяцкай парафіі, таму
што з яго ініцыятывы не толькі
пабудавалі архітэктурны цуд,
а яшчэ былі заснаваныя хор з
50�ці вернікаў і аркестр з 30�ці
музыкаў пад кіраўніцтвам арга�
ніста Міхала Пятроўскага (16).

Вялізная і велічная трохна�
вавая базыліка з трансептам і
прамавугольнай апсідай, ары�
ентаванай на захад і фланкава�
най дзвюма сакрыстыямі, мае
над галоўным уваходам высо�
кую вежу�званіцу пад шпілем.
Фасады касцёла дэкараваныя
шматлікімі ступенчатымі контр�
форсамі, аркбутанамі, пінак�
лямі, стрэльчатымі аркатурамі.
Сяродкрыжжа над чарапічным
дахам увенчана стромкай сігна�
туркай. Інтэр’ер, падзелены на
тры навы пяццю парамі склада�
напрафіляваных калонаў на
высокіх васьмігранных п’едэс�
талах і перакрыты крыжовымі
стрэльчатымі скляпеннямі з дэ�
каратыўнымі нервюрамі, упры�
гожваюць 3 разьбяныя неага�
тычныя алтары: галоўны — Най�
свяцейшай Тройцы (Карана�
цыя Марыі, абраз з папярэдня�
га касцёла, 1630�я гг., аточаны
разьбянымі фігурамі св. Пятра і
Паўла) і бочныя ў крылах тран�
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септа — Маці Божай Вастра�
брамскай (абраз аточаны фігу�
рамі «Найсвяцейшага Сэрца
Езуса» і «Найсвяцейшага Сэр�
ца Марыі») і св. Юрыя (1890 г.;
абраз аточаны фігурамі св. Ка�
зіміра і Ядвігі Вугорскай). Над
уваходам зробленыя хоры, дзе
ўсталяваныя арганы, створа�
ныя яшчэ ў 1882 г. і адраманта�
ваныя ў 1901 г. (16, 17).

Да стварэння сеткі дэканатаў
гервяцкая парафія належала да
«ключа Антакальскага», з 1596
г. і да 1910 г. яна ўваходзіла ў
склад Ашмянскага дэканата,
пасля — Віленскага павятовага
дэканата, з 1925 г. — варнянска�
га дэканата Віленскай архідыя�
цэзіі. Гэта была найбуйнейшая
парафія ў дэканаце — перад
Другой сусветнай вайною коль�
касць парафіянаў складала боль�
ш за 9 000 вернікаў (а ў 1904 г. —
нават больш за 9 850, бо да гер�
вяцкай былі далучаныя вернікі
скасаваных парафій у Астраўцы
і Слабодцы). З 1991 г. — гэта па�
рафія Астравецкага дэканата
Гродзенскай дыяцэзіі. З ХVIIІ
ст. да парафіі належалі капліцы
ў Сакалойцях і Якентанах, у
ХІХ ст. да іх далучылася каплі�
ца ў Гірах, а ў 2001 г. — у Завел�
цах (11, 12�а, 16). Некалі да гер�
вяцкай парафіі належала і кап�
ліца ў Дубнічках (гл. хут. Малая
Пелігрында, 18). У парафіяль�
ным архіве захоўваецца праект
могілкавай (?) каменнай неага�
тычнай капліцы, датаваны 1904
г. і неразборліва падпісаны, але
ён так і не быў рэалізаваны.

У 1750 г. пры касцёле было
заснаванае брацтва Найсвяцей�
шай Тройцы, якое ў 1812 г. спы�
ніла дзейнасць, але адрадзілася
ў 1846 годзе. Апошні раз, як
дзейнае, яно згадвалася ў 1860
годзе. У XVIII ст. была фунда�
ваная і парафіяльная школка,
дзе ў розныя гады вучыліся 6–
10 дзетак, апошні раз згадвала�
ся ў 1828 г. Парафіяльны шпі�
таль�прытулак з’явіўся толькі
пасля 1797 г., апошні раз згад�
ваўся ў 1872 г.(16).

Троіцкі касцёл заўсёды дзей�

нічаў, і ў ваеннае ліхалецце, і ў
бязбожны час савецкай улады,
нягледзячы на тое, што ў 1950 г.
быў арыштаваны і сасланы ў
лагер пробашч кс. Станіслаў
Хадыка і касцёл амаль да канца
1951 г. не меў ксяндза. Кс. Стані�
слаў вярнуўся ў 1956 г. і служыў
тут да сваёй смерці ў 1978 г. (16).
У 1970�я гг. касцёл атрымаў ста�
тус помніка архітэктуры.

Тэрыторыя касцёла абнесена
бутавай агароджай з уваходнай
брамай у выглядзе пінаклепа�
добных неагатычных слупоў з
чырвонай цэглы. У апошнія
гады вакол храма зроблены
амаль сад�парадыз — альпійскія
горкі, кветнікі, дзівосныя рас�
ліны. Асабліва цікавая мясцо�
вая традыцыя адзначаць памят�
ныя падзеі парафіяльнага жыц�
ця ўсталяваннем перад касцё�
лам драўлянага разьбянага кры�
жа ці помніка.

З 2005г. прыгажосць быццам
выйшла за межы касцёльнай
агароджы — перад касцёлам
была створаная плошча «Сад
апосталаў» з калонай св. арха�
нёла Міхала ў цэнтры і фігурамі
дванаццаці апосталаў. Быў адра�
мантаваны і рэстаўраваны і сам
будынак касцёла — заменены
дах, атынкаваныя і пафарбава�
ныя сцены святыні. Шкада
толькі, што карункавую пінак�
лепадобную неагатычную сігна�
турку над сяродкрыжжам кас�
цёла змяніў грувасткі слуп. За�
тое ў нартэксе касцёла былі
зробленыя раскошныя каваныя
дзверы�краты. Увогуле кас�
цёльны комплекс у Гервятах
сёння выглядае як сапраўдны
сад�парадыз з вядомых кара�
леўскіх рэзідэнцыяў Еўропы,
таму невыпадкова кожны дзень
тут спыняюцца турыстычныя
аўтобусы.

Вёска Гіры. Дзейная і сёння,
капліца на мясцовых могілках
(раней належалі да в. Рымдзю�
ны, таму ў некаторых дакумен�
тах капліца згадваецца як рым�
дзюнская) была пабудавана ў
1828 г. і асвечаная пад тытулам
Найсвяцейшай Марыі Панны

(Святой Сям’і — 11). Прыпіса�
на да гервяцкай парафіі. Гэта
характэрная для свайго часу па�
будова — драўляны сасновы
зруб з трохграннай алтарнай
часткай і галоўным фасадам у
выглядзе чатырохкалоннага
порціка, пад двухсхільным да�
хам (у ХІХ ст. ён быў саламяны,
цяпер — бляшаны) з вальмамі
над алтарнай часткай — тыповы
прыклад народнай трактоўкі
класіцызму. Залавая прастора
перакрытая плоскай падшыў�
ной столлю, у алтары змешчаны
абраз Святой Сям’і. Бочныя ал�
тарныя кампазіцыі змяшчаюць
Укрыжаванне (левая) і фігуру
Найсвяцейшай Марыі Панны
(3, 11).

Захавалася ў цэнтры вёскі і
прыдарожная капліца — камен�
ны двух’ярусны слупок, які па�
ставілі тут у 1936 г. у гонар 500�
годдзя каранацыі Вітаўта Вялі�
кага.

Вёска Завелцы. Аб існаван�
ні тут каталіцкіх святыняў ар�
хіўных згадак няма. Капліца ж
пад тытулам Міласэрнасці Бо�
жай дзейнічае тут з 2001г. і зме�
шчана ў будынку былой школь�
най сталоўні.

Хутар Малая Пелігрында
(не існуе). Капліца каля хутара
Малая Пелігрында (побач былі
хутары Каморы і Савічуны каля
в. Рымдзюны) была ўзведзеная
ў 1�й палове XIX ст. у стылі кла�
сіцызму. Магчыма, гэта тая са�
мая капліца «Дубнічак», вядо�
мая толькі з архіўных дакумен�
таў як ліквідаваная ў 1875 г. (17,
18), а можа, менавіта гэтыя мяс�
ціны калісьці мелі назву Поле
Каралеўскае — навокал і сёння
палі ...

 Святыню пабудавалі з цэглы
і атынкавалі звонку і ўнутры.
Канструктыўна капліца ўяўляе
з сябе 4 вуглавыя апоры, звяза�
ныя аркамі, праёмы якіх запоў�
неныя ненясучымі сценамі.
Уваход у капліцу быў аркавым,
інтэр’ер пад плоскай падшыў�
ной драўлянай столлю асвят�
ляўся праз прамавугольныя
вокны. Наверсе перыметр сце�

Н а ш ы  с в я т ы н і



50
НАША ВЕРА 1/2013

наў апаясваў профільны гзымс,
вуглы былі дэкараваныя піляс�
трамі. Двухсхільны дах над кап�
ліцай вызначалі трохвугольныя
франтоны над уваходным і ал�
тарным фасадамі.

Як дзейная пасля 1875 г. кап�
ліца больш не ўзгадвалася, а пас�
ля Другой сусветнай вайны быў
закінуты і хутар Малая Пелі�
грында. З часам і святыня, і па�
будовы хутара ператварыліся ў
руіны.

У самой вёсцы Пелігрында ў
1980–1990�я гг. з’явіліся тры
цікавыя прыдарожныя святыні
з бетону, дэкараваныя арнамен�
тамі і надпісамі з маленькіх ка�
меньчыкаў на літоўскай мове.
Унутры каплічак усталяваныя
фігуры Пакутуючага Езуса (паў�
ночная ўскраіна) і Маці Божай
(цэнтр вёскі і паўднёва�ўсход�
няя ўскраіна).

Вёска Сакалойці. Публічная
капліца пад тытулам св. Стані�
слава (біскупа пакутніка) вядо�
мая тут з 1744 г. (ці з 1782 г., ва
ўладанні пана Чаховіча, харун�
жага кавалерыі літоўскай) як
ужо дзейная, калі менавіта такі
статус быў прызначаны ёй на
дыяцэзіяльным сінодзе біску�
пам Міхалам Зянковічам. Пры
гэтым «касцёлку, з дрэва буда�
ваным», Марыяна Кошчыцава
(+1816), старосціна заржыцкая
і мясцовая ўладарка, зафундава�
ла 17 студзеня 1815 г. альтарыю
(10, 11, 16).

Каменная капліца на месцы
драўлянай, на поўдзень ад вёскі,
была пабудавана ў 1838 г. у стылі
класіцызму — прамавугольная ў
плане, цагляная і атынкаваная,
галоўны і алтарны фасады
завершаныя трохвугольнымі
франтонамі. Інтэр’ер быў пера�
крыты плоскай падшыўной драў�
лянай столлю, у алтарнай сцяне
зроблена сегментарная ніша
пад алтарный абраз (11, 16). У
1868 г. капліца згадваецца пад
тытулам Маці Божай Пакутую�
чай (3).

У пасляваенны час капліца
была зачынена, прыстасаваня
пад малочню, а потым стаяла

занядбаная. У 1995 г. была зроб�
лена кансервацыя святыні —
заменены дах, адноўленыя вок�
ны і дзверы (да 2007 г. амаль усё
ізноў было разбуранае). Каплі�
ца яшчэ чакае сапраўднай рэс�
таўрацыі.

Вёска Якентаны. Калісьці
гэты фальварак належаў вілен�
скаму кляштару канонікаў латэ�
ранскіх як месца вакацыяў. За�
коннікі на вакацыях і служылі
Імшу ў пабудаванай з дрэва мяс�
цовай капліцы, што як дзейная
ўзгадвалася з 1797 года. Апошні
раз святыня згадваецца «ў фаль�
варку дзяржаўным» у 1849 го�
дзе (16).

Вёска Градоўшчына (Дуб-
нічкі). Да канца 1930�х гг. мяс�
цовых католікаў абслугоўвала
драўляная капліца ў суседнім з
вёскай панскім двары Дубоўка
(ці Дубнічкі, таму парафія мае і
іншую назву). Аднак вёска раз�
раслася і маленькі храм ужо не
мог задаволіць вернікаў, таму ў
1938 г. з недалёкага адсюль
Шумска (на той час парафія
Тургельскага дэканата, сёння
тэрыторыя Літвы) быў пераве�
зены драўляны касцёл і заліты
падмурак для яго. У 1939 г. збу�
даваны ў цэнтры вёскі касцёл
быў асвечаны пад тытулам св.
Андрэя Баболі, але самастойная
парафія была заснаваная ў 1940
годзе (11�е, 17).

Касцёл, калі стаяў у Шумску,
верагодна, быў двухвежавым і
трохнававым, а ў Градоўшчыне
набыў рысы мадэрну і ператва�
рыўся ў залавы аднавежавы
храм з пяццюграннай апсідай і
дзвюма сакрыстыямі пры ёй.
Перакрыты высокім двухсхіль�
ным дахам з вальмамі над прэз�
бітэрыем і сігнатуркай над алта�
ром. Над галоўным фасадам
была ўзведзена двух’ярусная
чацверыковая вежа�званіца пад
шатровым мадэрнавым дахам.
Галоўны ўваход пазначаны пра�
сторным бабінцам. Асабліва
цікавыя адкрытыя слупавыя га�
лерэі ўздоўж бакавых фасадаў.
Інтэр’ер, перакрыты плоскай
падшыўной столлю, упрыгож�
ваюць 3 алтары: галоўны — Най�
свяцейшага Сэрца Пана Езуса,
левы бочны — Маці Божай
Анёльскай і правы — тытульны,
св. Андрэя Баболі. Над увахо�
дам – галерэя хораў.

Касцёл дзейнічаў і ў гады
вайны, і пры савецкай уладзе,
дзейнічае і сёння. Афіцыйная
дата яго асвячэння — 16 мая
1994 года, а вось капліца ў
Дубоўцы, як і сам маёнтак, не
захавалася, але вернікі збераглі
фігуру Найсвяцейшай Панны
Марыі, што стаяла там некалі,
і сёння яна знаходзіцца ў кас�
цёле.

Н а ш ы  с в я т ы н і
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«...даю сию подписку в том, что означенных
стихов никогда ни пред кем и ни по какому прика>
занию не буду и не смею произносить или перепи>
сывать и давать кому>либо, даже и у себя [о]ных
никогда иметь не буду: в противном же случае
подвергаю себя строжайшему суждению и взы>
сканию по законам, в чем и подписуюсь. Pawe³
Bahrym».

Учытайцеся ў гэтыя словы, якія 5 ліпеня 1828
года прагучалі перад «запісаным па рэвізіях ся�
род вольных людзей» Паўлюком Багрымам. За�
думайцеся: што адчувала 15�гадовая душа пад�
летка? Душа, пазначаная Боскай пячаткай, —
пячаткай таленту! Душа каталіка на забраных
землях, якая верыла ў добрае і ў тое, што Бог па�
слаў яго на зямлю рабіць дабро…

Якіх яшчэ абарыгенаў і на якіх інданезійскіх
выспах гэтак пераследавалі каланізатары за спро�
бы стварэння прыгожага пісьменства на роднай
мове?!

Мемуарыст і эмігрант Ігнат Яцкоўскі (паўста�
нец 1831 года), які першым расказаў пра трагіч�
ныя падзеі ў Крашыне (1828) у кнiзе ўспамiнаў
«Powieœæ z czasu mojego, czyli przygody litewskie»
(«Аповесць з майго часу, або Лiтоўскiя прыгоды»;
Лондан, 1854), свой аповед пра незайздросную
долю 16�гадовага падлетка, пазбаўленага права
не толькі пісаць�ствараць, але нават рэцытаваць
ці перапісваць паэтычныя творы, скончыў на�
ступнай сентэнцыяй: «Бёрнс, парабак англійскі,
пры менш цяжкіх акалічнасцях, уласным тален�
там, не падтрыманым ніякай навукай, забяспе�
чыў сабе неўміручае імя, а сваёй сям’і — пашану і

дастатак; Пётрак з Крошына за талент, дадзены
яму ад Бога, зазнаў самае жорсткае няшчасце!».

Так услед за першапублікатарам паўстанцам
лічылі ўсе наступныя пакаленні чытачоў. Потым
гісторыкі высветлілі, хто насамрэч мог хавацца
за імем крашынскага падлетка Пётрака. Дзякую�
чы архіўным матэрыялам стала вядомым імя
юнака, які на памяць узнаўляў вялікія вершава�
ныя палотны: Павал, сын Язэпа і Марылі (Ган�
ны?). «Паўлік жа ведае на памяць розныя байкі з
Нарушэвіча, Эзопа і «Brukowych Wiadomoœci», —
засведчыў перад расейскімі сатрапамі ў сваіх па�
казаннях тагачасны пробашч з Крашына ксёндз
Войцах Магнушэўскі.

Хто з вас, маіх сучаснікаў ХХІ ст., ведае на па�
мяць творы нашага земляка Адама Нарушэвіча
(1733—1796), паэта, гісторыка родам з Піншчы�
ны? Ці Эзопа? Паводле легенды, Эзоп быў ня�
вольнікам (нейкага Іядмона з выспы Самас), але
нямецкі рэфарматар Марцін Лютэр засумняваў�
ся (праз 22 стагоддзі!) у праўдзівасці існавання
Эзопа як рэальнай асобы… А гэтак званыя «гіпер�
крытыкі» ХІХ стагоддзя давялі сумнеў да «фіні�
шу»: адмовілі яму, сказаўшы, што Эзоп — зборны
вобраз, а байкі ягоныя — зборнік тэкстаў, напіса�
ных іншымі людзьмі…

Таямніцаў у кожнай літаратуры хапае. Аднак
загадкавасць пачатку ўсёй новай беларускай літа�
ратуры — як загадкавасць стварэння свету, бо і
там, і там прысутнічае сам боскі пачатак. У паза�
мінулым, паднявольным і змагарным ХІХ ста�
годдзі, па волі тых, хто панаваў на нашых паня�
воленых гонях, аніякай беларускай літаратуры

Язэп ЯНУШКЕВІЧ

А той, які атрымаў адзін [талант],
пайшоў і закапаў яго ў зямлю,
і схаваў срэбра свайго гаспадара.

Евангелле паводле Мацвея, 25, 18

Духоўныя апекуны
Паўлюка Багрыма

Светлай памяці крашынскіх ксяндзоў
Войцаха Магнушэўскага і Каруся Жураўскага
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не павінна было ўзнікнуць. А якая й была, напаў�
фальклорная, павінна была памерці. Аднак пані�
шчаныя вёскі і аселіцы, папаленыя мястэчкі і
фальваркі працягвалі рэгенаваць, нараджаць та�
ленты, якія па каліву, па зярнятку, а часам і буй�
ным коласе ўзбагачалі духоўны спажытак наро�
да над Дняпром і Нёманам. Бо не хлебам адзі�
ным жыве чалавек.

Такім тытанам роднага слова, мяркуючы па
ўрыўку з верша «Заграй, заграй, хлопча малы…»,
меўся стаць Паўлюк Багрым. «Гэтая першая спро-
ба-ўзор прафесійнай самабытна�нацыянальнай
творчасці, што пакінуў нам таленавіты самавук з
Крошына, аказалася сапраўды ўзорнай, у нейкім
сэнсе напрамкам цэлае мастацкае традыцыі, якой
неўзабаве належала развіцца» (Алесь Яскевіч).
Развіцца, рэч ясная, не на мове вышэйшых сало�
наў, а на мясцовай «мужыцкай» гаворцы (калі
лічыць «мужыцкаю» мову Статута ВКЛ). Роля
кс. Магнушэўскага як духоўнага пастыра�настаў�
ніка падлетка Багрыма ў станаўленні яго як ча�
лавека й творчай асобы — першачарговая, але гэта
неяк ніколі не падкрэслівалася багрымазнаўцамі.

Таксама найпершай патрэбай багрымазнаў�
ства з’яўляецца неабходнасць поўнай публікацыі
дакументаў, уратаваных другім крашынскім
ксяндзом — Карусём Жураўскім, пробашчам кас�
цёла Божага Цела ў міжваеннае ліхалецце. Пуб�
лікуючы метрыку нараджэння паэта, я ў сваёй
кнізе «За архіўным парогам» услед за кс. Жу�
раўскім палічыў, што хрост Паўлюка чыніў кра�
шынскі пробашч Войцах Магнушэўскі («За ар�
хіўным парогам», Мінск, 2002. С. 109). Насамрэч
у метрычным запісе (на лаціне) названы Адаль�
бэрт Магнушэўскі («Ego Adalbertus Magnuszew�
ski C. K. baptisavi infantem nomine Paulum, natum
heri, filium legitimorum conigum Josephi et Annae
Bahrymow). Але ці існаваў святар Адальбэрт (Аль�

бэрт) Магнушэўскі, яшчэ трэба высветліць.
У іншых матэрыялах, якія ацалелі дзякуючы

кс. Жураўскаму, сустракаюцца частыя згадкі пра
старэйшую Багрымаву сястру Ганну, і можна жах�
нуцца ад таго, што за год да агульнавядомай кра�
шынскай трагедыі 1828 г. сямейства Багрымаў
перажыло ўласную трагедыю, калі давялося ка�
паць дол для васьмімесячнага Антосіка, а потым
для трохгадовай Паўлінкі1.  Апроч страты браці�
ка й сястрычкі, у той самы год 1828�мы, калі ў
мястэчку адбыўся адкрыты супраціў крашынцаў
перад самавольным новым уладальнікам, паруч�
нікам польскіх войскаў Станіславам Юрагам, па�
мёр Станіслаў Багрым, дзед Паўлюка.

Можа, літаратуразнаўцы па�іншаму прачыта�
юць радкі славутага верша, даведаўшыся (упер�
шыню) пра драму падлетка Багрыма, а не стануць
услед за таннай сенсацыяй адмаўляць ягонае аў�
тарства і нават права лічыцца таленавітай асо�
бай. Бо Паўлюк Багрым — Пятрок з Крашына, не
стаў аж на столькі міфічнай асобай, як згаданы ў
паліцэйскіх пратаколах грэцкі байкапісец Эзоп.
Апроч вершыка (урыўка ў 29 радкоў), пакінуў
Багрым іншае матэрыяльнае сведчанне свайго
зямнога існавання — жырандолю, выкананую для
роднага крашынскага касцёла паводле эскізаў
уладальніка мястэчка Пятра Святаполка�Завад�
зкага ў 1881 годзе. Ці ведаеце, якія выявы адка�
ваў, быццам на дзяржаўнай пячатцы, на сваёй
слыннай жырандолі Паўлюк Багрым? Пры�
гледзьцеся да ілюстрацый. Ці гэта святы Юры?
Ці гэта наша святая Пагоня? Зрэшты, спадзеў
малы. «Как одно из тёмных преступлений, для
тупиц недоказуем гений» (Яўген Яўтушэнка).

Даўні крашынскі касцёл.

Алфавітны спіс парафіянаў крашынскага касцёла,
у якім пад нумарам 1741 запісаны Паўлюк Багрым. ХІХ ст.

Захоўваецца ў дыяцэзіяльным архіве ў Драгічыне (Польшча).

Л і т а р а т у р а з н а ў с т в а
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І на трэцім стагоддзі ад нараджэння легендар�
нага каваля й мастака слова нас будуць хваля�
ваць ягонае паднявольнае жыццё і незабітая прага
творцы, каб хай не ў слове, забароненым яму для
публічнага ўжытку, дык у метале звінець голасам
неўміручага жаўрука.

Вядома, што, натхняючыся вобразам паэта�ка�
валя, геній нашай літаратуры Уладзімір Карат�
кевіч напісаў баладу (1957). Некалькі радкоў з
яе, як выявілася, былі ў свой час знятыя (цэнзу�
рай?) і не друкаваліся. Магчыма, з «антырэлігій�
ных меркаванняў».

…Дагарае жыццё. Хто на ўлонне
старому прытуліцца?

Ні дзяцей, ні нашчадкаў, даўно праляцела вясна,
Прагрымела паўстаннем,

прайшла праз зялёную вуліцу,
Згасла ў подлай салдатчыне...

Мусіць у рабстве сканаць.

Можа ў небе, дзе будуць Паэтаў
саджаць каля Бога

Па таму, што «маглі бы зрабіць»,
калі б вольна жылі,

І Багрыма пасадзяць, хвастанага, напоўсляпога,
Нешчаслівага талента недарэчнай, каханай зямлі.

Мог бы славай грымець сярод
годных паэтаў Еўропы, –

Гвалтам спуталі ногі, трымалі ўвесь час за руку.
Што пакіне ён? Вершык у памяці хлопаў,
Кандэлябру ў касцёле ды кроў на гарачым пяску….

Легенды, звязаныя з імем крашынскага кава�
ля, працягваюць раскрывацца і ў ХХІ стагоддзі,
чакаючы сваіх паэтаў... Аднолькава, як прычака�
юць з’яўлення ў будучай «Беларускай каталіц�
кай энцыклапедыі» персаналіі  духоўных апеку�
ноў жыцця і творчай спадчыны Паўлюка Багры�
ма.

Магнушэўскi  Войцах (Magnuszewski Woj�
cech; ? — снежань 1828), каталiцкi святар у Кра�
шыне з 1810 г. «by³ to cz³ek wielkiej nauki, i cnót
niepospolitych»; памёр у сваёй парафіі пад хатнім
арыштам за ўтрыманне нелегальнай школы, дзе
распаўсюджваліся антыцарскія, антыпрыгонныя
творы. Духоўны пастыр Паўлюка Багрыма, які
наведваў парафiяльную школку пры касцёле
Божага Цела ў Крашыне.

Жураўскi Карусь (¯urawski Karol, 1903—1994),
ксёндз у мястэчку Крашын, дзе ў снежні 1939 г.
зрабіў «фотакопii чатырох дакументаў пра сям’ю
Багрымаў з мястэчка Крашын Наваградскага
пав.» — касцёльных метрыкаў хросту і шлюбу
П. Багрыма, метрыкаў смерці ягонай маці і бацькі
— сенсацыйных дакументаў з жыццяпісу бела�
рускага паэта. Рукапісу папярэднічае ўступнае
слова «Апiсанне некалькiх метрык з сям’i Багры�
маў, якiя я зрабiў падчас другой вайны» (цалкам
рукапіс захоўваецца ў архіве Драгічынскай курыі
на Беласточчыне). У 1940 г. зняволены бальшаві�
камі ў Баранавічах. Падчас вайны ўратаваў слын�
ную жырандолю П. Багрыма, зробленую паэтам
для мясцовага касцёла. Апошнія гады жыцця да�
жываў у кляштары святой Кацярыны (каля
Вроцлава), дзе і памёр.

1 Падрабязней гл.: Янушкевіч Я. «А ў маскалях трудна жыці…». — Ракаў, 2012.
«Паўлюк Багрым» (1957). Балада Уладзіміра Караткевіча.

Аўтограф. Друкуецца ўпершыню.

Фрагмент жырандолі,
якую выкаваў

Паўлюк Багрым
для крашынскага

касцёла.

Л і т а р а т у р а з н а ў с т в а
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Мар'ян ДУКСА Мар'ян ДУКСА Мар'ян ДУКСА Мар'ян ДУКСА Мар'ян ДУКСА — паэт.
Нарадзіўся ў 1943 г.
у вёсцы Каракулічы на Мядзельшчыне.
Закончыў філалагічны факультэт БДУ.
Выдаў зборнікі вершаў
«Спатканне» (1967), «Крокі» (1972),
«Станцыя» (1974), «Прыгаршчы суніц»
(1976), «Забытыя словы» (1979),
«Зона супраціўлення» (1982),
«Твая пара сяўбы» (1985),
«Заснежаныя ягады» (1989),
«Горн прымірэння» (1993),
«Валуны на пагорках» (1994),
«Прыйсці да алтара» (2003).
Лаўрэат Літаратурнай прэміі
імя А. Куляшова.
Жыве ў Солах, на Смаргоншчыне.

Шаноўнага Мар’яна Дуксу,
нашага даўняга і сталага аўтара,
сябра рэдкалегіі часопіса «Наша вера»,
сардэчна віншуем з юбілеем.
Жадаем шчодрай Божай ласкі,
дароў Духа Святога, натхнення і моцы
для далейшага плённага супрацоўніцтва
з нашымі выданнямі.

Рэдкалегія.

Мар’ян ДУКСА

П а  э  з  і  я

* * *
Прасякнуты бяздонны ўвесь сусвет
святлом, якому не спазнаць згасання.
Між зорак апусціўся цемры след,
але ж у ёй Яго іскрыцца ззянне.
Яго адчуць зусім не ўмее зрок.
А Ён — наш Валадар і Абаронца.
Ён між галактык і зямных аблок —
як Неўміручае Жывое Сонца.
Вакол Яго — бягуць гады, вякі.
З трывогаю у вечнай цемры хіжай
мы кружымся, як тыя матылькі,
і цешымся, як падлятаем бліжай...

* * *
Душа, запаланіў цябе пясок,
запаланіў цябе пясок без меры.
Ах, колькі раз бярвенні я валок
на бераг твой, каб стаў будынак веры.
Здаецца, і вялікім быў парыў,
здаецца, майстраваў і сцены дбайна.
Але заўсёды мой будынак плыў...
І я за гэтым назіраў адчайна.
Ах, як я мог забыцца — пад вуглы,
ну проста так, як той казаў, на шчасце,
кавалак цвёрды колатай скалы,
ці мармур духу, укапаць — падкласці.

Птушка вечнасці ó душа
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* * *
І дзе хвала, і дзе найгоршы грэх,
адкуль ідуць найбольшыя пагрозы?
Як многа ў Бога закаштуе смех,
на кошт які пацягнуць нашы слёзы?
Дзе самы багацейшы наш багаж —
жыцця�ціхоні ці жыцця ў раскрутку?
Ёсць плён, што дорыць бойкі нораў наш,
ёсць плён, што нараджаецца са смутку.
Якая ты, нябесная шкала,
што вырашыш, завоблачная такса —
калі душа вясёлаю была
альбо несуцяшальнай плаксай?

* * *
А праўда горкая
ў душы шчыміць.
Даймае зноў,
і ёй не скажаш «годзе».
Вось боль і смутак
як нам уявіць
вірлівага дваццатага стагоддзя?
Мільёны гінулі,
нібыта ў мор,
як быццам баль
спраўлялі людаеды.
Спатрэбіцца гіганцкі манітор,
каб размясціць на ім
былыя беды.
За сто гадоў
змясціць на ім бы зло —
і пройме жах
усю душу і цела.
Як гэта людства
вытрываць змагло?
Усё ўвабрала
і не звар’яцела.

* * *
Кроў замірае і стыне,
Скруха не пройдзе ніяк.
Зноў перад ценем Катыні
ўздрыгвае кожны паляк.
Мусіць, лягчэй не стане —
пройдзе гадоў хоць сто.
Сэрца дзяўбе пытанне,
б’е недаўменне: «За што?».
Факел пякучага болю
ўспыхвае, нібы маяк.
Праўду ў зацятым падполлі
не замуруеш ніяк.
Одум іх нават не кратаў,
зналі яны, што рабіць.
Бо філасофія катаў —

як мага болей забіць.
Месца... усё яно ў ранах.
Памяць крывавіцца тут.
Нелюдзяў каранаваных
едка дыміцца прысуд.

* * *
Сум, туга, маркота, скруха,
нэндза, вусцішнасць, журба,
неспакой і нескладуха,
смутак, горыч і жальба —
Божа мой, а як жа многа
слоў�сінонімаў у нас,
ад якіх душа�нябога
сціснецца ў чарговы раз
і спасцігне ў лёгкім трансе
горкіх думак чараду.
Гэтых слоў усе нюансы
штосьці кажуць пра бяду.
І пра нас, пра беларусаў,
сцверджанне нясуць адно:
мы ад лёсу шмат укусаў
мелі часта і даўно.
Можа, беды і мітрэнгі
хоць цяпер скульнём далоў.
Можа, вырасце шарэнга
весялейшых трохі слоў...
Прагані сваю зацятасць,
цябе ж вельмі не стае —
разгарні ж ты, слова «радасць»,
нам сінонімы свае.
Каб суцешвалі, кружылі
паміж летаў, паміж зім.
Мы іх, пэўна, заслужылі.
Верхаводзіць — толькі ім.

* * *
Заўсёды радасць на прыкмеце,
нас можа лёс азалаціць.
За права жыць на гэтым свеце,
аднак, даводзіцца плаціць.
А вось якая гэта плата,
спытайце самі у людзей.
Ці гэта боль, ці попел хаты,
Ці гэта скрушны лёс дзяцей.
Што дасталося лёгка — трацім.
У нездаволенасці твар,
калі хоць трохі нешта плацім
за дар жыцця, бясцэнны дар.
Ты нарадзіўся — гэта свята.
І крыўдай дробнай не грашы.
За права жыць адна ёсць плата —
любоў,
што расцвіце ў душы.

П а  э  з  і  я
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Аксана Данільчык Аксана Данільчык Аксана Данільчык Аксана Данільчык Аксана Данільчык — паэтка,
перакладчыца, кандыдат філалагічных
навук. Закончыла філфак БДУ
і аспірантуру пры Інстытуце літаратуры
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Аўтар зборнікаў вершаў
«Абрыс Скарпіёна» (1996),
«Il Mezzogiоrno. Поўдзень» (2006),
«Сон, які немагчыма забыць» (2011)
і кніжкі вершаў для дзяцей «Павуцінка
на агрэсце» (2005). Перакладае
з італьянскай мовы, займаецца
даследаваннем беларускай
і італьянскай літаратуры.
Жыве ў Мінску.

восень

нічога з таго што было
ні згадкаю ні напамінам
нічога з таго што было
я сам сабе не пакінуў
я ў гэты бялюткі дзень
ступлю незаўважным крокам
і след не пакіну нідзе
ні ў сэрцы ні навідавоку
я з чыстай свабоднай душой
свой погляд да неба ўзнімаю
бо ўрэшце рэшт я дайшоў
да самага небакраю
ва ўладзе нябёсаў пустых
ва ўладзе адкрытай прасторы
душа мая быццам уздых
баіцца і прагне пакоры
душа мая быццам прамень
што далеч прарэзаць імкнецца
што раптам знікае як цень
і потым не застаецца
нічога з таго што было
нічога з таго што будзе
пройде туманам праз шкло
і ранкам мяне абудзіць

* * *
туды дзе падымаецца рунь
а таполі — смяротна параненыя байцы —
збялелымі пальцамі ўпарта трымаюцца за зямлю
я прыходжу і раскладаю вогнішчы

што мне той абстрактны дым айчыны
разам з яго салодкасцю і прыемнасцю

і той невядомы вецер
і мужчыны са смалянымі валасамі

я апускаю рукі ў туман і вымаю з яго антонаўкі
ніколі яшчэ мая прыналежнасць не была такой

відавочнай

Аксана ДАНІЛЬЧЫК

П а  э  з  і  я
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* * *
маё фізічнае цела безумоўна існуе ў прасторы
а вакол яго існуюць блізкія людзі
і гэтыя людзі нават час ад часу
імкнуцца  стварыць яму прыдатныя
для існавання ўмовы
спрабуюць яго накарміць
пакласці ля тэлевізара
зварыць яму каву
а раніцай выправіць на працу
пажадана на цэлы дзень
а гэтае цела як нацятая спружына
ні на што не рэагуе
ніяк не можа пагадзіцца
што яго існаванне бачаць менавіта  такім
і другога яму не жадаюць

няўжо яны не адчуваюць
як  мая экзістэнцыя
бы старая тканіна
што праляжала ў зямлі
тысячагоддзі
распаўзаецца ў руках
рассыпаецца ад удараў
тэнісных мячыкаў
і гэтыя валокны
яшчэ зусім нядаўна
такія моцныя
цяпер не вытрымліваюць
нават лёгкага дотыку пальцаў

крохкасць зрабілася
яе асноўнай якасцю
вельмі небяспечнай
але незаўважнай
для тых
хто  ніколі не чытае маіх вершаў

* * *
не зважаючы на ўсе сродкі камунікацыі
на мноства гукаў якія запаўняюць прастору

паэзія і толькі паэзія
застаецца маім адзіным сродкам
зносін са светам

бо паэзія –
гэта любоў тут і адразу
паэзія – гэта тое што не патрабуе адказу
паэзія – гэта вада – і мёртвая і жывая
паэзія – гэта тое што мяне апраўдае

сонца заходзіць і неба за ім
чырвоным радком палае

* * *
бурштыны дробненькія як крышталікі цукру
змяшаныя з пяском і марской травой
высвечваюцца сонечнымі промнямі

жанчыны перабіраюць пясок
і знаходзяць абсалютную радасць

пасля шторму мора нібы выбачаецца
за ўласную нястрыманасць

калі б я павінна была напісаць нацюрморт
то паставіла б на стол шклянку з мёдам
а вакол рассыпала б бурштыны

ёсць нешта ў гэтым:
шукаць бурштыны і знаходзіць
абсалютную радасць

* * *
ні пра што не думаць а проста жыць
пазіраючы на свет і тваімі вачыма таксама
перакрыжоўваючы позіркі заўважаць
як на тоненькай нітачцы падвешанай да неба
гайдаецца знічка што ніяк не апусціцца да зямлі

дзесьці на свеце ёсць чароўныя горы
да якіх на досвітку прылятаюць анёлы
накрываюць іх белым крыллем
прытуляюцца да горных вяршыняў
і чакаюць прасветленых даляў

а калі заіскрыцца пад промнямі снег
і абвесціць пачатак наступнага кола
над няроўнаю лініяй горных хрыбтоў
адлятаюць у чыстае неба анёлы
да наступных світанкаў на схіле гары

адлятаюць анёлы ў нябесныя гарады
а за белай гардзінай аблокаў у сонечных сферах
расчыняюцца вокны якія пакінуў Бог
для тых перад кім раптам закрыліся дзверы

у крыштальным паветры знікаюць анёлаў сляды

П а  э  з  і  я
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Ю б і л е і

Люблю наш край, старонку гэту,
          Дзе я радзілася, расла,
Дзе першы раз пазнала шчасьце,
          Сьлязу нядолі праліла.

Люблю народ наш беларускі,
          Іх хаты ў зелені садоў,
Залочаныя збожжам нівы,
         Шум нашых гаяў і лясоў.

Люблю раку, што імкліва воды
          Імчыць ў няведамую даль,
І жоўтасьць берагаў пясчаных,
          І яснасьць чыстых яе хваль.

Люблю вясну, што ў кветкі, ў зелень
          Прыстроіць цэлую зямлю;
На гнёздах буслаў клекатаньне
          І сьпеў жаўроначка люблю.

Люблю гарачу сьпёку лета
          І буру летнюю з дажджом,
Як гром грыміць, а ў чорных хмарах
          Маланка зіхаціць агнём.

І восень сумную люблю я,
           І першы звон сярпоў і кос,

Як выйдуць жнеі збожжа жаці,
           А касары — на сенакос.

Люблю зіму з яе марозам,
         Што вокны прыбярэ ў вузор,
І белы сьнег, што ўсё пакрыўшы,
          Ірдзіцца блескам ясных зор.

Люблю ў пагодную я ночку
         Да позна на дварэ сядзець,
Сьлядзіць за зорачак дрыжаньнем,
         На месяц залаты глядзець.

Люблю, як сонейка заходзіць
         І бераг хмаркі залаціць,
Вячорнага як голас звону
         К нам з ветру хваляю ляціць.
І песьню родную люблю я,
         Што дзеўкі ў полі запяюць,
А тоны голасна над нівай
         Пераліваюцца – плывуць.

Усё ў краю тым сэрцу міла,
         Бо я люблю край родны мой,
Дзе з шчасьцем першым я спазналась
         І з гора першаю сьлязой.

Канстанцыя БУЙЛО

ЛЮБЛЮ
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Верш са зборніка Канстан�
цыі Буйло «Курганная кветка»
(Беларускае выдавецкае тава�
рыства ў Вільні, 1914 г., друкар�
ня Марціна Кухты. 88 старонак,
43 вершы і дзве драматычныя
паэмы — «Кветка папараці»,
«Сягонняшнія і даўнейшыя»,
тыраж 3000 асобнікаў). Рэдак�
тар і ўкладальнік Янка Купала.
Па яго просьбе зборнік афарм�
ляў самабытны мастак Язэп
Драздовіч, які намаляваў для
вокладкі гравюру жанчыны�
сфінкса, сімвал загадкавасці і
яшчэ не раскрытых магчымас�
цяў здольнай паэткі.

На шмуцтытуле кнігі зме�
шчаны герб «Лебедзь» з удзяч�
насці Магдалене Радзівіл з роду
Завішаў, якая ахвяравала сямей�
нае калье на выданне беларус�
кіх кніг, у тым ліку і «Курганнай
кветкі».

Янка Купала першы заўва�
жыў талент юнай Буйлянкі і,
калі не было ад яе лістоў у «На�
шу Ніву», пытаўся: «Чаму змоў�
клі? Чакаем вашых вершаў!».
Паэт прысвяціў ёй верш «Мая
думка».

   Максім Гарэцкі ў кнізе «Гіс�
торыя беларускай літаратуры»
высока ацаніў паэзію Канстан�
цыі Буйло, назваўшы яе най�
больш таленавітай паэткай пас�
ля Цёткі.

Першы зборнік вершаў «Кур�
ганная кветка» быў створаны па
натхненні: «То не песня мая — не
пяю гэтак я, гэта  вырваўся енк
з набалелай душы…». Буйны
шквал нерастрачанага дзявоча�
га пачуцця, прага любові, гармо�
ніі і адначасна смутку і адчаю,
жадання абараніць усё безаба�
роннае ад небяспекі. Нібы яе
натхненнем вадзіла нябачная
сіла, паэтка складала вершы аб
красе роднай зямлі, усяго жыво�

га на ёй, як у зачараваным сне.
Паўсвядома прадчувала сваё
прызначэнне, але пакуль што не
прадчувала наканавання.

   Янка Купала зразумеў, што
прыйшла паэтка, якая стане по�
бач з ім як роўная, і ўсцешыўся.
Ды ўсё адбылося не так. Купала
паміж пакутамі напісаў паэму
«На Куццю», «Яна і я», шмат
прарочых вершаў і п’есу «Тутэй�
шыя», а Канстанцыя Буйло пас�
ля першага зборніка замоўкла.
І ўсё ж «Курганная кветка» —
адзін з цікавейшых зборнікаў
беларускай паэзіі.

   Верш «Люблю» стаў народ�
най песняй беларусаў дома і на
чужыне. Мы не пагубляліся,
таму што пры кожнай нагодзе
спявалі гэту песню як народную
малітву, паўтаралі, як клятву, як
нацыянальны пароль.

   ...У Канстанцыі Антонаўны
поўная неразбярыха з яе пры�
ходам на свет. Нарадзілася яна
14 студзеня 1893 года ў Вільні,
але ў розных даведніках і эн�
цыклапедыях падаецца і 1898, і
1899 год нараджэння, і розныя
месцы нараджэння: вёска Бар�

Давайце вернемся
ў гэтую песнюÖ

Да 120%годдзя з дня нараджэння Канстанцыі Буйло

суковіна і вёска Вішнева на
Ашмяншчыне.

Цяпер ёсць два Вішневы:
вёска Вішнева ў Смаргонскім
раёне і мястэчка Вішнева ў Ва�
ложынскім раёне, куды сям’я
Буйло пераехала з Вільні ў 1895
годзе. У Вільні бацька працаваў
конюхам у князя Гагарына. У
Вішневе бацька быў арандата�
рам.

Настаўніца беларускай літа�
ратуры Вішнеўскай школы Га�
ліна Казіміраўна Краскоўская
сказала мне па тэлефоне, што
бацька паэткі працаваў лясным
аб’ездчыкам у графа Храптові�
ча, жылі яны ў Вішневе нядоў�
га, але палюбілі гэтае мястэчка.

На сайце ў «Вікіпедыі», якім
карыстаецца пераважна мо�
ладзь, чытаю:

«Канстанцыя скончыла ка�
роткатэрміновыя курсы ў Віль�
ні ў 1914 годзе. Працавала хат�
няй настаўніцай у Лідскім паве�
це, у 1915–1916 гадах загадвала
беларускай кнігарняй у Полац�
ку, калі ж кнігарню зачынілі,
працавала ў земскім саюзе. У
1916 годзе выйшла замуж за
Віталія Калечыца. Працавала
статыстам у Валакаламскім рай�
выканкаме, бухгалтарам саўга�
са “Данілкава”. У 1923 годзе пе�
раехалі ў Маскву ў Ціхвінскі за�
вулак, там Канстанцыя пражы�
ла ўсё жыццё».

Мужа арыштавалі ў 1933�м…
Яна працавала на заводзе «Аг�
раном» (1929–1934), начальні�
кам аддзела збыту Палітэхлаб�
саюза (1934–1940), начальнікам
аператыўнага аддзела (1940–
1951), пазней — замдырэктара
цэнтральнай канторы ветэры�
нарнага забеспячэння трэста
Саюзветзапрам…

Калі ў Беларусі ўсё яшчэ спя�
валі песню «Люблю», аўтарка
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песні жыла ўжо іншым жыццём
і не пісала вершаў (а калі і піса�
ла, ніхто пра гэта не ведаў).

Кляштар бэрнардынак, пабу�
даваны ў 1621�м, быў перада�
дзены Барысаглебскаму муж�
чынскаму кляштару ў 1854�м, у
1920�я гады ён апусцеў. У пус�
тым будынку знайшлі прыту�
лак шматлікія беларускія арга�
нізацыі, а ў келлях жылі старыя
беларускія настаўнікі і манах
Іона з праваслаўнага манасты�
ра (ён зрэдку вывешваў на му�
рах бел�чырвона�белы сцяг). У
кнізе «Гродназнаўства» (2012
год) змешчана фатаграфія, на
якой стаяць і сядзяць у чатыры
рады на фоне вокнаў кляштара
дзеці і выхавацелькі, адна з іх —
законная сястра… Дзеткі корат�
ка, акуратна падстрыжаныя,
глядзяць у аб’ектыў. Надпіс на
фатаграфіі: Беларускі прытулак
у м. Горадні — 25. ІV. 1920.

   Сёстры Канстанцыі Стані�
слава і Іна ў той час працавалі
настаўніцамі ў маёнтку Магда�
лены Радзівіл у Жорнаўцы. У
красавіку 1921 г. арганізавалі ў
Вільні Таварыства дапамогі ах�
вярам вайны. У пачатку мая
1921 г. Станіслава  пераехала ў
Гародню працаваць загадчыцай
беларускага прытулку.

   У лісце да Лявона Вітана�
Дубейкаўскага ў Варшаву (16
верасня 1921 г.) Станіслава про�
сіць дапамогі для прытулку, бо
дзяцей няма чым карміць і няма
вокнаў у памяшканні. У лісце ад
7 кастрычніка дзякуе за дапамо�
гу, скардзіцца на сваё здароўе.
Станіслава памерла ад сухотаў
у канцы лютага 1922 года, і пра�
васлаўны манах Іона маліўся
над яе труной. Апанас Цыхун,
успамінаючы, як хавалі Стані�
славу, называе і месца пахаван�
ня — на цвінтары каля сабора.
Але гісторыкі кажуць, што каля
сабора не хавалі — гродзенцы
згубілі магілу сястры паэткі.
Апанас Цыхун піша, што Кан�
станцыя прыязджала з Масквы
ў Гародню на магілу сястры, але
гэты ўспамін выклікае сумнен�
ні... Калі не засталося ніякай маг�

чымасці ўтрымліваць у Гародні
дзіцячы прытулак, Дубейкаўскі
паклапаціўся, каб дзяцей пера�
везлі ў Вільню і ўладкавалі ў
бурсы падрыхтоўчых класаў
беларускай гімназіі.

Канстанцыя Буйло прысвя�
ціла сястры Станіславе паэму
«Па траскіх гацях».

Будынак кляштара бэрнар�
дынак, пабудаваны ў 1620�я
гады, на здымку 1950 года яшчэ
цэлы, толькі на страсе растуць
дрэвы і няма крыжа на вежы.
Але яго хутка разабралі на цэг�
лу. У 1977 годзе на руінах пачалі
будаваць драматычны тэатр
(скончылі ў 1984 годзе). Гэты
будынак змарнаваў краявід еў�
рапейскай Гародні.

У Заходняй і Усходняй Бе�
ларусі спявалі розныя песні, але
пераважна спявалі «Бывайце
здаровы, жывіце багата...», а пас�
ля вайны «Ой, бярозы ды со�
сны...». У Заходняй Беларусі
свядомыя беларусы спявалі «У
імшарах, затканых імглою...»,
«Ад веку мы спалі, і нас раз�
будзілі...» …Калі я пераросткам
пайшла ў школу ў 1945 годзе, на
ўроку спеваў настаўніца Любоў
Антонаўна Ройша навучыла
нас спяваць песню «Люблю».
Заспявалі «Люблю» — і ўся шко�
ла стала адной песняй. Вёска
заспявала песню «Люблю» — і
таксама стала адной песняй. Гэ�
тая песня спакойна ўлілася ў
іншыя вясковыя спевы, якія гу�
чалі на нашай зямлі ад прадзе�
даў спакон вякоў.

Людзі ведалі, што гэта верш
Канстанцыі Буйло, а што паэт�
ка жыве ў Маскве, нікому да гэ�
тага не было ніякай справы. Па�
этка і яе песня трымаліся адна
ад другой на адлегласці, нібы не�
знаёмыя. Але яны былі непа�
дзельныя, таму і пражылі доўгі
век — адна ў Беларусі, другая ў
Маскве...

І мала хто ведае, што музыку
да верша напісаў таленавіты
кампазітар Мікола Равенскі, ён
жа напісаў і музыку да верша
Наталлі Арсенневай «Магутны
Божа», які стаў каталіцкім гім�

нам�малітваю.
У дзяцінстве я сніла, што лё�

таю высока над полем, над ле�
сам і над хатамі. І прысніла верш
«Пад казачным дубам, над Нё�
манам сінім касец прызнаваўся
ў каханні дзяўчыне». Мой верш
спявала я адна, ён і створаны
быў, каб я жыццё пражыла з лю�
боўю да Краю, у якім дакрану�
лася да Бога праз дабрыню лю�
дзей.

Песня «Люблю» не мае ценю
— уся ў сонцы або ў цемры, як
гара Табор...

Маё жыццё праходзіць на
нізіне, у нас няма гары, каб
узысці на яе і сказаць Богу
«люблю». Толькі ў дзяцінстве
мы куляліся з горачкі ў Масці�
шчы, пакуль кароўкі, наеўшыся,
адпачывалі. Некалькі перакуля�
нак — і горка скончылася...

Пасля вайны паэтку прынялі
ў Саюз пісьменнікаў. У 1950 го�
дзе выйшаў другі зборнік яе
вершаў «Світанне», потым —
«На абноўленай зямлі» (1961),
«Май» (1965) і яшчэ шмат кні�
жак. Паэтку ўзнагародзілі ордэ�
нам «Знак пашаны» і медалямі,
прысвоілі званне Заслужанага
работніка культуры БССР.

Песню «Люблю» спявалі хо�
ры Рыгора Шырмы і Генадзя
Цітовіча, Антона Валынчыка,
гарадскія і вясковыя хоры, капэ�
лы; мелодыя гэтай песні стала
пазыўнымі замежнага радыё
для беларусаў «Свабода». І вель�
мі любяць гэтую песню на Бела�
сточчыне.

У 1968 г. Янка Брыль уклю�
чыў мяне ў склад дэлегацыі
пісьменнікаў у Маскву, дзе я
пазнаёмілася з паэтам і вучо�
ным Міхайлам Грамыкам. У
другую паездку мы былі ў гас�
цях у яго маскоўскай кватэры.
У Маскве я сустрэлася з Паўлі�
най Мядзёлкай, якая расказала
сваю версію смерці Янкі Купа�
лы. Чаму ж мы не наведалі Кан�
станцыю Буйло?

Тэлефаную Нілу Сымонаві�
чу Гілевічу і пытаюся ў яго пра
гэта. А ён мне і кажа, што навед�
ваў Буйлянку незадоўга да яе



  61
НАША ВЕРА 1/2013

Ю б і л е і

смерці — вазіў паэтцы ўзнагаро�
ду ад нашага Саюза пісьменні�
каў. Вельмі яна ўсцешылася,
сядзела на ложку і ўсё паўтара�
ла: «Ніл! Ніл прыехаў!»… І я
зразумела: прызначэнне Кан�
станцыі — абагрэць чужую Мас�
кву, куды мы ездзілі, як ня�
вольнікі на паклон. Масква нас
не праглынула, бо там жыла па�
этка, чыя песня «Люблю» сагра�
вала неба...

Калі я пачала працаваць у
музеі М. Багдановіча, зайшоў
аднойчы да нас Янка Канышка
з Мінска і расказаў, што бывае ў
камандзіроўках у Маскве і на�
ведвае Канстанцыю, якая не
ўстае з ложка. Сын заходзіў да
яе кожны дзень, каб дапамагчы,
і пакідаў адну, але настрой у яе
добры, ніякай крыўды на лю�
дзей няма. Я напісала ёй кароткі
ліст, бо ён згадзіўся завезці і ад�
даць ёй у рукі, і неўзабаве пры�
вёз мне ад Буйлянкі некалькі
словаў.

4 чэрвеня 1986 года Канстан�
цыя Буйло, па мужу Калечыц,
памерла…

У 1989 годзе сын прывёз
урну з прахам паэткі ў Мінск.
Ніл Сымонавіч Гілевіч расказаў
мне па тэлефоне, як ён сваімі
рукамі, стаўшы на калені, апус�
каў урну ў магілу на Вішнеўскіх
могілках. У прыгожым месцы,
недалёка ад дарогі. Было цёпла,
сабралася шмат народу. Паха�
ванне адбывалася са святаром
святой памяці Уладзіславам
Чарняўскім, пра якога Ніл Сы�
монавіч успамінае як пра свай�
го добрага знаёмага... Гаспады�
няй на памінках была старшы�
ня сельсавета, не старая жанчы�
на, якая павінна яшчэ жыць. На
памінках спявалі песню «Люб�
лю».

Настаўніца беларускай мовы
Галіна Казіміраўна ў той час
была студэнткай і таксама памя�
тае гэтую падзею. Неўзабаве

паставілі прыгожы помнік, вуч�
ні і цяпер апякуюцца магілай.

У 1989 годзе Вішнеўскай
школе прысвоілі імя паэткі, а на
сцяне змясцілі памятную шыль�
ду. На жаль, у сярэдзіне дзевя�
ностых школа страціла гэтае
імя... Добра, што вуліца Канстан�
цыі Буйло ў Мінску захавала�
ся… у раёне вуліцы Сяргея Ясе�
ніна ў Малінаўцы.

У 1993 годзе ў выдавецтве
«Мастацкая літаратура» была
выдадзена кніга  «Коціцца рэха.
Вершы, паэмы, лісты» (укла�
дальнік і рэдактар Дзіяна Чар�
касава).

Песню «Люблю» і цяпер спя�
ваюць хоры на сцэне, сябры пры
вогнішчы, у застоллях, на веча�
рынках. Духоўны хор «Баць�
каўшчына», які стварыла ў Га�
родні Вера Кунцэвіч, дваццаць
гадоў спявае песню «Люблю».
Яна па�за часам — простая,
шчырая і глыбокая, як душа Бе�
ларусі. Можна паразважаць, як
дакладна паэтка расставіла ду�
хоўныя вартасці ў вершы «Люб�
лю». На першым месцы — лю�
боў нават не да Радзімы, а да
старонкі, дзе нарадзілася, на
другім месцы — любоў да наро�
да, яго сядзібаў і зямлі, што
корміць народ, на трэцім месцы
— любоў да ракі як сімвалу руху,
глыбіні, вечнасці; пасля паэтка
патлумачыла, за што яна любіць
вясну, лета, восень і зіму, якія мя�
няюцца ў роднай старонцы і мя�
няюць яе краявіды. Нарэшце
яна прызналася ў любові да
песні, тонамі дзявочых галасоў
абняла і сагрэла сваю старонку,
загарнула яе ў любоў. Няма ў гэ�
тым вершы метафараў і гіперба�
лаў, толькі эпітэты і параўнанні.
Песня «Люблю» для неба, як
песня жаўранка, прадвесніка
вясны, яна не для глыбіні. Такое
яе прызначэнне.

Ніхто не падумаў, што гэтая
песня жыве з намі ўжо стагод�

дзе і ёсць нашым гімнам. Чаму
гімны павінны быць ваяўні�
чымі? Давайце ж возьмемся за
рукі, створым жывы вянок і
прызнаемся ў любові роднай
старонцы і палюбім адзін адна�
го, як пяецца ў гэтай песні, — яна
падыходзіць для кожнай долі,
для кожнай душы! Паэтка Кан�
станцыя Буйло абняла нас сва�
ёй песняй, абагрэла, замаліла і
зачаравала, замовіла на дабры�
ню… Песня была нам калыхан�
кай і  малітвай тады, калі чужын�
цы выгналі Бога з нашых свя�
тыняў, вывезлі ў ГУЛагі свята�
роў, а святыні ператварылі ў
склады ўгнаенняў. А другія чу�
жынцы палілі святароў у Росі�
цы і ў печах лагераў смерці ра�
зам з дзецьмі і бабулямі. Песня
«Люблю» стала нашым духоў�
ным хлебам.

Усе вершы паэткі трэба пера�
выдаць, перачытаць і ведаць — іх
жа напісала аўтарка песні «Люб�
лю», якая навучыла нас любіць і
заслужыла нашу любоў!

Досыць адной песні, каб ця�
бе любілі, але каб не згубіцца з
адной песняй, трэба зрэдку да�
ваць знак пра сябе, каб успом�
нілі і цябе, і тваю песню…

Размаўляючы з заснежанай
Беларуссю, з Паэтам Нілам Сы�
монавічам, краязнаўцамі і на�
стаўнікамі, з літаратаркамі, са
скульптарам, які рэстаўруе са�
кральнае мастацтва святыні ў
Вішневе, дзе служыў Богу на
роднай мове і пахаваны на цвін�
тары каля касцёла ксёндз Ула�
дзіслаў Чарняўскі, гледзячы на
фатаграфію 1921 года ў вочы
дзяцей і настаўніц беларускага
прытулку ў Гародні, я падумала,
што душа на нябёсах збірае між
слёз нашчадкаў плёны талентаў,
у якіх жыве Слова, — Яно было
ад пачатку…

Данута Бічэль

Данута БІЧЭЛЬ ó паэтка, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы. Нарадзілася ў вёсцы Біскупцы на Лідчыне. У 1962 г.
закончыла Гродзенскі педінстытут імя Я. Купалы. Аўтар кніг паэзіі ´Дзявочае сэрцаª (1960), ´Нёман ідзеª (1964), ´Запалянкіª (1967),
´Доляª (1972), ´Ты ó гэта тыª (1976), ´Браткіª (1979), ´Дзе ходзяць басаножª (1983), ´Загасцінецª (1985), ´Даўняе сонцаª (1987),
´А на Палессіª (1990), ´Божа, мой Божаª (1992), ´Снапокª (1999), ´На белых аблоках сноўª (2002), ´Стакроткі ў вяночак Божай Маціª
(2004), ´Ойча наш...ª (2008), а таксама кнігаў прозы ´Хадзі на мой голасª (2008) і ´Мост святога Францішкаª (2010).
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*  *  *
У прадчуванні ўжо хуткай бяды
Варухнецца трывога змяёю:
Ты ўвесь — амаль што з вады,
А калі�небудзь станеш зямлёю.

Развітацца надыдзе пара.
І імя тваё будзе забыта.
І пясок разляціцца, і прах
І ад мармуру, і ад граніту.

Часу хочацца ўсё вынішчаць:
Ён заўсёды бязлітасны гартам.
Бессмяротная толькі душа
Вось аб ёй клапаціцца і варта.

Пыл няздзейсненых мар ты пакінь.
Карацее твой век — што ж такога...
Хутка Сёмуха. Свята. Цяплынь.
Дзень Сыходжання Духа Святога.

*  *  *
Сівеюць і дрэвы патрошку,
Іх лета вятрыска аднёс.
Зжаўцелі раптоўна прычоскі
ўзлахмачаных ноччу бяроз.
Забудуцца хутка марозы,
Мазурку сыграе капеж,
Зялёныя пасмы бярозы
Аздобіць птушыны напеў.
Так крочыць прырода па кругу,
І руху яе не стрымаць.
А вось пасівеламу другу
Маршчыны ніколі не зняць...

Дзмітрый МІЗГУЛІН

Дзмітрый Мізгулін — паэт,
член Саюза пісьменнікаў Расіі.
Нарадзіўся ў 1961 годзе
ў Мурманску.
Закончыў фінансава�эканамічны
і Літаратурны інстытуты.
Друкуецца з 1980 года.
Аўтар шасці паэтычных
і дзвюх празаічных кніг.
Жыве і працуе
ў Ханты�Мансійску.

П а  э  з  і  я
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У старой каралеўскай абсерваторыі

Нам Бог акрэслівае лёс:
Хто ў адміралы, хто ў паэты.
Яму ж прызначана было
Глядзець на зоркі і планеты.

Бясконцыя гады падрад
Ён пазнаваў сусвет бязмерны...
І неба ўсё яго, і сад,
І гэты цесны кут кватэрны.

Ды ні іконы, ні крыжа,
Ні Бібліі не браў у рукі:
Будзённы клопат вырашаў
І не пакрыўдзіў нават мухі.

І вось амаль што ў дол урос,
Ссутуліўся, аслеп, нябога,
Вачэй не зводзіўшы з нябёс,
Ён так і не пабачыў Бога.

*  *  *
Зноў — сакавік. І зноўку — слота.
І зноў — усё наадварот.
Картавы дыктар будзе боўтаць
Аб тым, што ведае народ.
І будзе смех падобны стогну,
І — уладарыць будзе зман,
Пакуль мы, нібы на ікону,
Глядзім упарта на экран.

Не ўключай тэлевізар

Не ўключай тэлевізар. Не трэба.
Хоць імгненне спачні ў цішыні.
Між галінак азяблага дрэва
Вырай зорак плыве ў вышыні.
Не ўключай тэлевізар. Навошта
Бачыць гэты сусветны базар,
Дзе ўвесь свет перайначыць ахвочы
Кожны трэці вучоны змагар.
Не ўключай тэлевізар. Паслухай
спеў лістоты і гоман вады.
Майскі водар найлепшы для духу —
Гэта ты зразумееш тады.
Не ўключай тэлевізар, не торгай!
Моўчкі хай гэта скрынка стаіць.
І дыханне свабоды і Бога
Хоць на міг да цябе прыляціць.

Апошнія і першыя

Адны галаву задзіраюць высока таму,
Што хочуць разгледзець зоркі.
Другія — таму, што прывыклі на ўсіх

і на ўсё
Пазіраць з пагардай.
Як часам цяжка адрозніць
Першых ад апошніх...

*  *  *
Цяжка нам уявіць сутнасць спраў,
Веліч тых адляцелых вякоў.
Толькі цьмяна даносіць экран
Шэлест сукняў і шолах сцягоў.

Кніга дрогне ў будзённым віры,
Летуценняў рассеецца дым —
Мы на мове на рознай зусім
Сталі думаць, пісаць, гаварыць...

Ды як колісь — лапоча лісцё,
Так жа раніцай птушкі пяюць,
Вернікі гэтаксама ў касцёл
Усё такія ж малітвы нясуць.

Не скажай падрахунак эпох,
Не ўпадзі на крутым віражы,
Бо пакуль і прырода, і Бог
Адзічэць не дазволяць душы.

*  *  *
У такія дні не хочацца пісаць,
Бяссільнае ў часы такія слова,
І не знайсці занятку нам другога,
Як толькі безуважна назіраць...

У такія дні сумненняў і трывог,
Калі кіпіць нябачная нам бітва,
Душу хай умацоўвае малітва,
І ўратуе міласэрны Бог!

Пераклад з рускай мовы
Пятра Макарэвіча.

П а  э  з  і  я
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Юзэфа і Таццяна — так
клікалі маіх бабуляў. Адна жыла
ў Фаніпалі, другая — у Барыса�
ве. Адна была каталічкаю, дру�
гая — праваслаўнаю. У аднае
хату ўпрыгожваў абраз Васт�
рабрамскай Божай Маці, у дру�
гой абавязкова на Пасху фарба�
валі яйкі шалупіннем цыбулі.
На жаль, яны пакінулі гэты свет
— пайшлі ў Нябеснае Валадар�
ства. Але ў мяне засталася іх
вера. Каталіцкая і праваслаўная.
Як усе мае блізкія непадзельныя
і дарагія мне, так непадзельная і
мая вера. Хрысціўся я ў касцёле
на мінскай Кальварыі, а ўсё
жыццё займаюся збіраннем і
рэстаўраваннем праваслаўных

святыняў. У душы не ўзнікае
супярэчнасцяў, калі я прымаю
святую Камунію ў касцёле і ат�
рымліваю благаслаўленне на
рэстаўрацыю беларускай свя�
тыні ў царкве. На адзінай сваёй
аўдыенцыі ў кардынала Казімі�
ра Свёнтка я расказаў яму пра
выратаванне веры ў нашай
сям’і, і кардынал з уласціваю
толькі яму чыстаю дзіцячаю
ўсмешкаю сказаў на развітанне:
«Вялікі дзякуй усім бабулям за
выратаванне веры!».

Тады, пасля аўдыенцыі, мне
ўзгадаўся паўзмрок франціш�
канскага касцёла ў ліпені 1983
года, час маёй студэнцкай пе�
раддыпломнай практыкі. Я

прыехаў у Пінск на эцюды і пас�
ля дзённай працы на палескім
гарачым сонцы прыйшоў у кас�
цёл на вечаровую Імшу хутчэй
з цікаўнасці, чым па жаданні
сэрца. Каля алтара сабраліся
ўсяго тры бабулькі. І ў той ве�
чар маю душу зачаравала праха�
лоднае паветра велічнага інтэр’�
еру касцёла, насычанае пахам
кадзіла, старых дубовых лаваў,
старажытных палотнаў, халод�
най тынкоўкі. У прахалоду вы�
сокай цішыні ўпляталіся тонкія
галасы бабуляў, якія спявалі
«Аллелюя». І ўсё гэта нараджа�
ла ў душы нейкія забытыя, да�
лёкія дзіцячыя ўспаміны. Можа,
гэта была генетычная памяць

Ігар Сурмачэўскі

Investigabiles viae Domini...
Шляхі Божыя нязведаныя...

Абраз
Полацкай

Багародзіцы
XVI стагоддзя

Ігар Вячаслававіч Сурмачэўскі ó мастак, рэстаўратар, калекцыянер. Нарадзіўся 3 кастрычніка 1961 года ў вёсцы Вязань Дзяржын	
скага раёна Мінскай вобласці (былы маёнтак Багдашэўскіх). У 1979ñ1984 гг. вучыўся ў Беларускім тэатральна	мастацкім інстытуце на
кафедры ´Інтэрíер і абсталяваннеª. З 1988 года ўвайшоў у склад моладзевай секцыі Саюза мастакоў БССР. З 1980 года збірае
калекцыю рэчаў і дакументаў па гісторыі беларускай культуры, якой цікавіўся яшчэ з дзяцінства. З 1988 года займаецца рэстаўрацыяй
абразоў і жывапісу. Ахвяруе сродкі для аднаўлення помнікаў беларускай гісторыі і культуры. У 2010 годзе ўзнагароджаны ордэнам
святой Еўфрасінні Полацкай за заслугі перад Беларускай Праваслаўнай Царквою.
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маіх продкаў, якія спрадвек
хадзілі ў святыню на службу?

Ужо тады я пачаў задумвац�
ца над тым, што ўсё ў свеце ад�
бываецца не па волі выпадку.
Хтосьці называе гэтую таямні�
цу лёсам, хтосьці кармаю,
хтосьці ўзмахам рукі Стварыце�
ля. Назавем гэта Провідам Бо�
жым. Гэтая вялікая таямніца на�
прыканцы 80�х гадоў прывяла
мяне ад простага вывучэння і
капіявання абразоў у БДТМІ да
разумення іх сапраўднай сак�
ральнай сутнасці. Спачатку я
меркаваў, што сам шукаю абра�
зы для калекцыі і працы, а пас�
ля зразумеў — абразы самі шу�
каюць свой шлях да рэстаўрата�
ра. Часам абраз па волі Божай
ідзе не ў калекцыю, а ў святы�
ню. Так адбывалася ў 1990�я
гады з аналойным абразом Ка�
занскай Божай Маці XIX ста�
годдзя. Я ледзь адрэстаўраваў
яго, пакрыў лакам, уставіў у кіёт,
але ўзнікла нейкае містычнае
жаданне адвезці гэты абраз у
царкву. Я ўзяў яго і павёз у Свя�
та�Духаў сабор на Нямізе. Пры�
нёс у святыню, а мне кажуць: у
адной з цэркваў Віцебска з ана�
лоя скралі абраз Казанскай Бо�
жай Маці, і гэтае злачынства
адбылося акурат у дзень святка�
вання гэтага святога абраза — 21
ліпеня. Віцебскі святар прые�
хаў, каб знайсці нейкую замену,
і адрэстаўраваны абраз аказаў�
ся дарэчы. І зноў думка: ці ж ты
сваёю воляю шукаеш шлях для
святога абраза?

Ён знайшоў мяне і нават
двойчы паклікаў да сябе... Я
ўбачыў гэты святы абраз у май�
стэрні аднаго рэстаўратара ў
Маскве. Уласнік пакінуў яго для
доўгай працы, маючы надзею
пасля прадаць. Аляксей, так
клікалі маскоўскага рэстаўрата�
ра, звярнуў маю ўвагу на Полац�
кую (Тарапецкую) Божую Ма�
ці, пры гэтым удакладніўшы,
што абраз мае дачыненне да бе�
ларускай гісторыі. Аднак у гэты
момант маё сэрца прамаўчала.
Хоць з першага погляду я зра�
зумеў, што абраз рэдкі і стара�

жытны. Мяне збянтэжылі аблі�
ччы... Калі тут ёсць вялікія стра�
ты, абраз становіцца праблема�
тычным для сур’ёзнай прыват�
най калекцыі. Карацей, я не
рашыўся набыць яго ў першае
сваё падарожжа. Але святы аб�
раз Полацкай Божай Маці ста�
яў перад вачыма ўсю дарогу,
быццам ехаў у цягніку разам са
мною.

Цэлы тыдзень я ўзважваў усе
«за» і «супраць», перачытаў
шмат літаратуры пра абраз По�
лацкай (Тарапецкай) Божай
Маці. Пазваніў у Маскву і, дзя�
куй Богу, абраз чакаў мяне. Так
нашыя шляхі — святога абраза і
мой — перасякліся па волі Бо�
жай у прасторы бясконцага часу
амаль праз 450 гадоў...

Пра што думаў іканапісец,
які пісаў гэты абраз? Ці мог ён
дапусціць, што яго сакральная
праца праз вякі трапіць у Бела�
русь... ды і наймення такой краі�
ны ў XVI стагоддзі ён не ведаў...
Масковія і Вялікае Княства
Літоўскае былі тады ворагамі.

Беларускія калекцыянеры
ніяк не адрэагавалі на рэдкі, на
маю думку, абраз. Гэта зразуме�
ла — пашкоджаныя абліччы. Я
падумаў, што, магчыма, яно да
лепшага — няхай абраз пачакае
5–10 гадоў. Дасць Бог, ён зной�
дзе сваё месца. З цягам часу ўсё
атрымалася добра. У адзін з вяс�
новых дзён 2004 года ў мяне
гасціў Анатоль Дунчык, рэстаў�
ратар Мінскага епархіяльнага
кіраўніцтва. Убачыўшы абраз,
ён імгненна прыняў рашэнне:
яго павінен убачыць уладыка
Філарэт. Такім чынам, у сакаві�
ку 2004 года абраз Полацкай
Божай Маці апынуўся ў асабі�
стых пакоях Мітрапаліта Мін�
скага і Слуцкага, Экзарха усяе
Беларусі.

Уладыка не адразу даверыў
рэстаўрацыю святыні зусім не�
знаёмаму рэстаўратару. Я часта
прыходзіў да мітрапаліта на аў�
дыенцыю ў вялікі прыёмны па�
кой на другім паверсе Епархі�
яльнага кіраўніцтва. Гадзінамі
доўжыліся нашыя асабістыя

размовы. Падчас гэтых размо�
ваў уладыка пранізлівым по�
зіркам цёмных вачэй вывучаў
мяне не толькі звонку — здава�
лася, што ён заглядае ў самыя
патаемныя куточкі душы і ведае,
што адбывалася з самага майго
нараджэння і што будзе заўтра.
Партыйнае чыноўніцтва, узгад�
ваючы савецкія часы, прызна�
ецца, што не кожны вытрымлі�
ваў гэты пранізлівы позірк, калі
ў Мінскім выканкаме выраша�
ліся пытанні рэстаўрацыі святы�
няў.

Абраз доўга рыхтавалі да рэ�
стаўрацыі...

Як працавалі іканапісцы
даўней? Яны былі манахамі,
людзьмі глыбокай веры. Доўга
маліліся і трымалі пост перад
працаю. А як у сучасным матэ�
рыяльным атачэнні настроіць
сябе на тонкую працу з абра�
зом? Складана... Таму духоўнае
ўмацаванне ў працы мне давалі
малітвы сясцёр Свята�Еўфрасі�
ннеўскага манастыра, маім анё�
лам�ахоўнікам стала матушка
Сергія. Сёстры прыязджалі ў
Санкт�Пецярбург, каб памаліц�
ца перад старажытным абразом
Полацкай (Эфескай) Божай
Маці ХІІ стагоддзя. І кожная
вандроўка была азмрочаная
выклікам міліцыі. Супрацоўнікі
музея вельмі баяліся, што бела�
рускія чарніцы патаемна забя�
руць шанаваны абраз у Полацк,
дзе ён і павінен знаходзіцца па
праве.

Атрымаўшы благаслаўленне
ўладыкі Філарэта, у 2006 годзе
абраз быў перанесены ў рэстаў�
рацыйныя майстэрні Нацыя�
нальнага мастацкага музея Бе�
ларусі. Там былі зробленыя
рэнтгенаграмы абліччаў Бага�
родзіцы і Божага Дзіцяці, узя�
тыя пробы фарбаванага слоя
для фізіка�хімічнага даследа�
вання. У гэты час ужо мелася
заключэнне Маскоўскага дзяр�
жаўнага навукова�даследчага
інстытута рэстаўрацыі, што аб�
раз датаваны канцом XVI ста�
годдзя і аналіз фарбаванага слоя
не супярэчыць гэтай эпосе. Бе�
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ларускія спецыялісты пацвер�
дзілі дату напісання абраза.
Можна было пачынаць умаца�
ванне і расчыстку. Гэтую шмат�
месячную і карпатлівую працу
зрабіла рэстаўратар Святлана
Дзікуць. Кожны слой запісу
міліметр за міліметрам выда�
ляўся пасля ўсебаковага аналі�
зу і парадаў з многімі рэстаў�
ратарамі, у тым ліку і з рэстаў�
ратарам вышэйшай катэгорыі
Аркадзем Шпунтам.

Намоленыя абразы... Іх вы�
ратоўвалі, яны ратаваліся самі
ўладаю Божага Провіду. Нашыя
бабулі, маючы глыбокую веру,
выносілі абразы са зруйнава�
ных ваяўнічымі бязбожнікамі
святыняў, захоўвалі ў неспа�
койныя часы пад абаронаю сваіх
ціхіх малітваў. Абраз Полацкай
Божай Маці, магчыма, быў такім
жа чынам выратаваны адной з
верніц у Пскове або паблізу (як
казаў апошні ўладальнік абраза,
ён паходзіць з Пскоўшчыны).
Шматлікія разрывы на срэбнай

шаце (верх мафорыя Багародзі�
цы) змушаюць думаць, што аб�
раз быў зганьбаваны ў 1920�я
гады. З яго сарвалі срэбную бас�
му і вянец. Новая ўлада, пры�
крываючыся лозунгамі аб хут�
кім надыходзе «камуністычна�
га раю», распрадавала духоўную
спадчыну народа. Магчыма, у
гэтую кругаверць бязбожнасці
трапіў і гэты абраз. Каштоўны
метал з пячаткамі срэбра XIX
стагоддзя быў рэквізаваны, а
срэбная «сукня» XVII стагод�
дзя цудоўным чынам ацалела.
Спачатку старажытная шата
была ўпрыгожаная каштоўнымі
камянямі на «зорках» Беззаган�
най Дзевы, якія знаходзяцца на
плячах і чале Багародзіцы. На
нарукаўніках і бармах адзення
таксама былі бачныя сляды
срэбных кастаў. Маленькія ад�
туліны на шаце па краі рук і но�
жак — гэта месцы, куды мацава�
ліся нізкі з пярлінаў.

Абраз быў надзвычай уша�
наваны — не кожную ікону

ўпрыгожвалі такім багатым дэ�
корам. Шата абраза была выка�
наная ў другой палове XVII ста�
годдзя з тоўстага чаканнага
срэбра. Такую ювелірную працу
здольныя зрабіць толькі прафе�
сіяналы з добрай майстэрні ў
вялікім горадзе. Падобна, што
гэта праца майстроў срэбных
справаў з Пскова ці Ноўгарада.
Вага і таўшчыня шаты таксама
сведчаць пра ўшанаванне абра�
за. Рэч у тым, што свайго срэбра
ў  XVII стагоддзі Расія не мела,
яго пачалі здабываць у Забай�
кальскіх рудніках толькі ў часы
Пятра І, у 1704 годзе. Да гэтага
часу срэбра завозілі з�за мяжы:
з Еўропы, з Усходу, і таму каш�
тоўны метал быў вельмі дарагі.
Узгадайма, якімі тонкімі былі
срэбныя капейкі XVI–XVII ста�
годдзяў. За малы памер іх назы�
валі таксама «лускою». Еўра�
пейскае срэбра часцей за ўсё
прывозілі, гандлюючы з Галан�
дыяй, — гэта былі галандскія
срэбныя талеры. На аверсе,
тварным баку талера, была вы�
ява ільва, таму іх называлі «лё�
вінталерамі», а срэбра ў Расіі ат�
рымала пячатку «лявок». Такім
чынам, на шату Багародзіцы
пайшло шмат галандскага срэб�
ра. Тоўстая срэбная шата вельмі
рэдкая для тых часоў. Дэкор
«сукні», якая захавалася, па�
майстэрску выбудаваны на кан�
трасце грубай фактуры складак
адзення і кропкавай ювелірнай
чаканкай барочнага малюнка на
нарукаўніках, бармах і хітоне
Хрыста. Шата першапачаткова
была пазалочаная (у паглыб�
леннях дэкору бачныя рэшткі
старажытнага залачэння лімон�
нага колеру) і прыбітая да асно�
вы абраза срэбнымі (!) цвічкамі.
Гэта сустракаецца вельмі рэдка,
на што звярнулі асаблівую ўвагу
мастацтвазнаўцы ў першапачат�
ковым заключэнні, выдадзеным
Дзяржаўным навукова�даслед�
чым інстытутам рэстаўрацыі.

Шату знялі ў Маскве падчас
даследаванняў. Захаванасць
адзення пад шатаю аказалася
цудоўнаю, я б назваў яе ідэаль�

Стан абраза
да пачатку

рэстаўрацыі.
Лістапад

2003 года.
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наю для 1570–1580 гадоў. Упер�
шыню зірнуўшы на абраз, я быў
уражаны малюнкам залатога
асіста на адзенні Багародзіцы і
Божага Дзіцяці. Ён палымнеў
скрозь старую пацямнелую бур�
штынава�карычневую аліфу як
унутранае звышнатуральнае
свячэнне святых  фігураў і свед�
чыў пра таямніцу старажытна�
га візантыйскага паходжання
абраза.

Багацце залатога асіста на
мафорыі Багародзіцы не зусім
звычайнае для рускай ікана�
графіі XVI стагоддзя. Толькі
пачынаючы з XVII стагоддзя
апрацоўка складак мафорыя
разведзеным золатам у строга�
наўскіх і царскіх іканапісцаў
стала дасканалаю. На старых
абразах багацце залатога свя�
чэння ўласцівае толькі адзенню
Хрыста як жывога ўцелаўлення
Бога. Адзенне Багародзіцы (ма�
форый, туніку і каптур), як пра�
віла, вытанчана ўпрыгожвалі
асістам толькі па краі. Усё гэта
паказвала на рэдкую іканагра�
фію і старажытную візантый�
скую першакрыніцу абраза. У
адрозненне ад адзення святых
фігураў, закансерваваных на
стагоддзі пад срэбнаю шатаю,
палі і фон абраза пацярпелі ад
шматлікіх умяшальніцтваў не
толькі па фарбаваным слоі, але і
па ляўкасе. Я мяркую, што «сук�
ню» рэдка здымалі падчас мно�
гіх панаўленняў. У першую чар�
гу рэстаўратары XVII–XVIIІ–
ХІХ стагоддзяў імкнуліся
надаць свежасць фарбаванага
слоя бачным часткам абраза —
абліччам, рукам і фону. Дзякуй
Богу, адзенне і ножкі Хрыста
яны пакінулі ў спакоі пад цём�
наю аліфаю.

«Родныя» палі абраза XVI
стагоддзя былі выкананыя су�
сальным золатам. Зялёны (тра�
вяны) колер памежжа XVI–
XVII стагоддзяў часткова заха�
ваўся на німбе Багародзіцы і
Хрыста, з левага боку ад фігуры
Божага Дзіцяці: уніз і ўбок да
лузгі каўчэга абраза. На захава�
ным старым фоне ляўкас кры�

ху вібруе праз зялёны глаўканіт.
Як толькі ні «мучылі» рэстаўра�
тары абразы на працягу вякоў!
Тут сустракаецца і цёмна�чыр�
воная сургучная масціка XVIIІ
стагоддзя, і васковыя ўстаўкі
ХІХ–ХХ стагоддзяў, і «галубец»
(модны блакітны колер перыя�
ду ракако), і глухі зялёны ХІХ
стагоддзя. Стары ляўкас на па�
лях іконы ў асноўным захаваў�
ся (вялікія выпадзенні ляўкаса
да драўлянай асновы зафіксава�
ныя злева ад аблічча Божай
Маці і Хрыста на стыках дошак
і на правым плячы Багародзі�
цы). Аднак «родны» зялёны ко�
лер амаль па ўсім фоне спемза�
ваны да ляўкаса і ў сярэдзіне
XVIIІ стагоддзя пакрыты цём�
на�карычневым паліментам пад
залачэнне. Па версе залачэння
напрыканцы XVIIІ — у пачатку
ХІХ стагоддзя ізноў зрабілі ляў�
кас і пакрылі «галубцом». Усё
змянялася ў адпаведнасці з
моднымі стылямі ў мастацтве.
Апроч гэтага, ляўкас каля фігу�
раў пашкожданы мноствам ад�
тулінаў ад замацаванняў набор�
най басмы. На рэнтгенаўскім
здымку рэшткі цвікоў бачныя
як белыя кароткія лініі, што ля�
жаць па краі адзення, нібы раны
ад шрапнэлі. Колькі разоў пера�
бівалі і перараблялі наборную
басму, аднаму Богу вядома.

Абліччы шмат разоў паднаў�
лялі, аднак слой аўтарскага
пісьма XVI стагоддзя дзе�нідзе
захаваўся: на правай шчацэ і
шыі Багародзіцы, на шыі Божа�
га Дзіцяці. У іншых месцах на
абліччах бачныя сляды спемза�
вання тэмперных плавяў амаль
да санкіра, зробленага ў празе�
лень. У ХІХ стагоддзі падчас
паднаўлення абліччаў была на�
несеная грубая граф’я цыроў�
каю па аўтарскім пісьме. Магчы�
ма, рэстаўратары ўжо не маглі
разгледзець аўтарскі малюнак
пад цёмнаю аліфаю? Хаця на
руках Божай Маці выразна чы�
таецца тонкая, па�майстэрску
выкананая граф’я лебядзіных
рук Багародзіцы (для XVI ста�
годдзя характэрны плаўны, вы�

танчаны малюнак рук — яны
падобныя да абрысаў лебядзі�
нага крыла). Гэта гаворыць пра
высокае майстэрства іканапіс�
ца, знаёмага з найлепшымі ўзо�
рамі іканапісу пскоўскай і наў�
гародскай школаў. Падчас рэс�
таўрацыі абліччаў мы былі
вымушаныя прыняць неадна�
значнае рашэнне: не расчы�
шчаць рэстаўрацыю ХІХ стагод�
дзя да спемзаванага старога
жывапісу, а ўпісваць таніроўкі
дзесьці пад ХІХ стагоддзе, а
дзесьці пад XVI. Інакш можна
захапіцца плаўю і прыплескамі
і дайсці ў рэстаўрацыі да поўна�
га наватвору. Пуцяводнаю зор�
каю ў выбары цялеснага колеру
сталі ножкі Хрыста, якія захава�
ліся амаль цалкам. Таніроўкі я
раблю найдалікатнейшым кроп�
кавым чынам, каб пакінуць аст�
раўкі старога пісьма і аб’яднаць
пісьмо розных стагоддзяў. Гэта
праца пуантэллю (ад француз�
скага «пуантэ» — кропка) нага�
дала мне працу лекара, які сшы�
вае разам раструшчаныя ка�
валкі пашкоджанага пісьма. Не
туды ўколе каланковы пэн�
дзаль�нулёўка — і ўся праца
змарнуецца..

Вялікія цяжкасці ў рэстаўра�
цыі ўзніклі падчас працы над
ручкаю Божага Дзіцяці, якая
трымае скрутак. На абразе з
Рускага музея і на пазнейшых
сучасных спісках указальны
палец левай ручкі Хрыста ідзе
наверх. Жэст на рэстаўраваным
абразе XVI стагоддзя крыху ад�
розніваецца. Большая частка
пісьма па руцэ страчаная (аў�
тарскі жывапіс захаваўся толькі
па краі рукі і на двух ніжніх паль�
чыках), аднак на старой граф’і
добра бачны вялікі палец, сха�
ваны скруткам. Таму я вырашыў
аднаўляць левую ручку Хрыста
па граф’і рэстаўраванага абраза.
Правая ручка Хрыста ў жэсце
благаслаўлення таксама аднаў�
лялася па старой прамалёўцы,
як і рукі Божай Маці.

На арыгінале, які захоўваўся
ў Рускім музеі, страчаны малю�
нак нарукаўніка на правым ру�

М а  с  т  а  ц  т  в  а
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каве тунікі Багародзіцы. На аб�
разе XVI стагоддзя нарукаўнік
цудоўна захаваўся і дае нам маг�
чымасць уявіць, якім быў малю�
нак першакрыніцы.

Іканапісец, якому замовілі
спісак з абраза Эфескай Божай
Маці, паставіўся да працы не
толькі творча і высокапрафесій�
на, але і з асаблівай дбайнасцю і
ўвагаю да ўсіх дэталяў абраза.
Кожны штрых асіста, яго на�
кірунак, патаўшчэнне і вібра�
цыя перададзеныя дакладна, як
на абразе ХІІ стагоддзя. Скапі�
яваны нават машчавік каля пра�
вай ножкі Хрыста. Дарэчы, у да�
кументах яго ніхто не апісвае на
абразе ХІІ стагоддзя! Магчыма,
у візантыйскі абраз ХІІ стагод�
дзя ад пачатку былі ўкладзеныя
святыя мошчы, калі яго везлі
святой Еўфрасінні?

Хто ведае, магчыма, два гэ�
тыя абразы ХІІ і XVI стагоддзяў
ляжалі побач, калі працаваў іка�
напісец?

Памер абраза XVI стагоддзя
да рэстаўрацыі ХІХ стагоддзя
дакладна супадаў з памерам
арыгінала ХІІ стагоддзя —
82,5х60,3х3,3 см. Цяпер ён мае
памер 78,1х57х2,6 см і невялікі
каўчэг. Аснова іконы абрэзаная
па краях і крыху ўверсе — гэта
бачна па непрапарцыянальна
вузкіх палях і слядах піла на
тарцы абраза па большым боку.
Магчыма, абраз устаўлялі ў іка�
настас вызначанага памеру? У
ХІХ стагоддзі ўверсе і ўнізе ў
тарэц абраза былі ўрэзаныя
шпонкі. З адваротнага боку ас�
нова абраза дасканала выведзе�
ная скобляю або гэбелем. Звер�
ху і знізу на адлегласці 1,5–2 см
ад краю абраза з адваротнага і
тварнага боку на роўнай адлег�
ласці знаходзяцца адтуліны.

Якія высновы можна зрабіць
з гэтых пераробак абраза? Маг�
чыма, ён быў двухбаковы, вы�
насны, як і арыгінал з Рускага
музея. З адваротнага боку быў
напісаны абраз святога Мікалая
Цудатворцы, які з цягам часу
быў страчаны. Магло здарыцца,
што вынасны абраз распілавалі

ў ХІХ стагоддзі і зрабілі два аб�
разы XVI стагоддзя. Напрыкан�
цы ХІХ стагоддзя калекцыяне�
ры называлі такія абразы «спіл�
камі». Адтуліны ўнізе і ўверсе
служылі для прымацавання на�
глямі (драўлянымі цвічкамі) на�
кладных шпонак з адваротнага
боку і прымацавання наклад�
ной рамы з тварнага боку. Яшчэ
трэба разгадаць таямніцу дзе�
вяці нагляў, бачных ля ножак
Божага Дзіцяці пад пэўным вуг�
лом. На адваротны бок яны не
выходзяць. Магчыма, гэта пры�
мацаванне для страчанага дзяр�
жальна вынаснога абраза?

У святынях асаблівым чы�
нам ушаноўваюцца вынасныя
абразы, іх лічаць цудатворнымі.
Іх, як і запрастольныя крыжы,
выносяць вернікам для пакла�
нення толькі ў выключных вы�
падках: на вялікія святы, для
працэсіі або для засцярогі ад вя�
лікай бяды.

Калі праца рэстаўравання
абраза была завершаная, дзяку�
ючы матушцы Сергіі да мяне ў
рукі трапіў поўны артыкул па
гісторыі абраза Эфескай Божай
Маці навуковага супрацоўніка
Рускага музея І. А. Шалінай.
Адразу ж мазаіка гіпотэзаў і зда�
гадак склалася ў адзіны цэлас�
ны і зразумелы малюнак гісто�
рыі абраза XVI стагоддзя.

«Яшчэ на пачатку ХХ стагод�
дзя ў Корсунска�Багародзіцкім
саборы Тарапца захоўвалася
копія з Корсунскага абраза,
зробленая ў XVI стагоддзі. Пас�
ля рэвалюцыі яе лёс невядомы.
Кажуць, што жыхары Тарапца,
чакаючы прыезду ў горад цара
Івана Грознага, баяліся, што свя�
тыня будзе вывезеная ў Маск�
ву, і таму вырашылі зрабіць з яе
спісак. Калі копія была гатовая,
на яе паклалі срэбную шату і
ўпрыгожванні з абраза Корсун�
скай Божай Маці і паставілі ў
іканастас на месца цудатворна�
га абраза. А сам абраз без упры�
гожванняў аднеслі за прастол.

Сапраўды, у XVI стагоддзі
існавала традыцыі везці ў Мас�
кву найбольш шанаваныя мяс�

цовыя святыні з усіх заваява�
ных краёў Русі. Так адбылося з
абразамі Уладзімірскай і Сма�
ленскай Божай Маці, старажыт�
нымі здабыткамі Ноўгарада,
Пскова ды іншых гарадоў.

Боязь гараджанаў была мар�
наю, бо Іван Грозны не дайшоў
да Тарапца. Абраз і яго копія
назаўжды засталіся там...»

Звяртаючыся да цытаванага
ўрыўка з працы І. А. Шалінай,
можна зрабіць выснову, што
гэты абраз Полацкай Божай
Маці XVI стагоддзя і ёсць да�
кладны спісак «па меры і пада�
бенстве», зроблены для Івана
Грознага. А каб цар не раскрыў
падману, спісак замовілі леп�
шаму мясцоваму іканапісцу. Та�
кі ўчынак патрабаваў вялікай
мужнасці. Жыхары Тарапца
шмат чулі пра гнеў, які цар абру�
шыў на суседнія гарады Твер,
Клін, Таржок і Ноўгарад. У ле�
тапісах ёсць дакладны час пахо�
даў на непакорныя Ноўгарад і
Пскоў. Таму дата стварэння гэ�
тага абраза з вялікай верагоднас�
цю — студзень�сакавік 1570
года.

Такім чынам, у Корсунска�
Багародзіцкай святыні горада
Тарапца былі выстаўленыя для
пакланення два абразы Полац�
кай (Эфескай) Багародзіцы: з
правага боку ад алтара — абраз
ХІІ стагоддзя, з левага боку —
XVI стагоддзя. Маліліся перад
абразамі да 1921 года, калі но�
выя ўлады зачынілі святыню, а
каштоўнасці і рэліквіі былі кан�
фіскаваныя і страчаныя. Абраз
ХІІ стагоддзя трапіў у края�
знаўчы музей Тарапца, а пасля
ў Рускі музей, а дакладны спісак
XVI стагоддзя, уратаваны мяс�
цовымі вернікамі, апынуўся на
маім працоўным стале.

Так па Божай волі абраз По�
лацкай Божай Маці XVI стагод�
дзя трапіў у горад святой Еўф�
расінні.
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Наталля Маліноўская вы�
расла ў мяне на вачах. Бог пры�
слаў яе да добрых продкаў, у доб�
ры час, у добрае месца, у дом па
вуліцы Цаглянай,10. Яе дзяду�
ля Маліноўскі Міхал Нічыпа�
равіч, родам з вёскі Ванілевічы
на Капыльшчыне, у трыццатыя
гады скончыў архітэктурны тэх�
нікум у Ленінградзе і працаваў
архітэктарам у Мінску. У 1939
годзе з архітэктурнай групай
быў пасланы ў Беласток, адкуль
пайшоў у партызаны. Пасля
вайны спыніўся ў Гародні, дзе
стварыў «Гроднапраект», спа�
чатку як філіял мінскага, а пас�
ля як самастойную арганізацыю.
Кіраваў ім усё жыццё, а выбраў
для жыцця прыгожы дом, з вок�
наў якога відаць фарны касцёл.
У тым доме жыло шмат людзей
і яго гаспадары Валюды, але яны
выехалі ў Польшчу, іншыя людзі
раз’ехаліся, паўміралі, і дом за�
стаўся Маліноўскім.

Продкі Наталлі па маці, Сы�
мон і Агата Амільяновічы, па�
ходзілі з�пад Нягневічаў. Іх дач�
ка Надзя пазнаёмілася з Тода�
рам Галубовічам у бежанстве ў
Казані. Ён працаваў тэхнолагам
на заводзе, дзе рабілі бомбы.
Пасля бежанства Тодар і Надзя
вярнуліся ў вёску Гаркавічы да
бацькоў Вінцэнта і Аўхімы. Гэта
баярская вёска, — там жылі
людзі, якія перавозілі пошту ка�
раля. Тодар памёр пасля апера�
цыі на апендыцыт у Гародні,
пакінуўшы Надзю і пяцёра дзя�
цей. Малодшая дачка Валянціна
— гэта бабуля Наташы. Пасля

перадзелу межаў і розных пера�
турбацый Надзя Галубовіч з
дзецьмі пабудавала дом у Га�
родні па вуліцы Збажовай. На�
дзя Галубовіч была дзелавой
гаспадыняй. Усіх дзяцей улад�
кавала. Валянціна выйшла за�
муж за вайскоўца Рыгора, чыя
частка стаяла пасля вайны ў Га�
родні. Пры Хрушчове частку
расфармавалі. Рыгор уладка�
ваўся ва ўнівермаг, дзе працава�
ла прадаўцом Валянціна. Баць�
кі Наталлі пазнаёміліся ва ўні�
версітэце: Таццяну пасвячалі ў
студэнты, Аляксандр уручаў ёй
студэнцкае пасведчанне. Сяб�
равалі. Калі ён скончыў універ�
сітэт, пажаніліся. На чацвёртым
курсе ў Таццяны нарадзілася
Наташа…

Пасля вучэльні Таццяна пра�
цавала ў Гісторыка�археалагіч�
ным музеі, Наталля расла пры
ёй. Аднойчы ў музей увайшоў
мастак Пётра Сергіевіч, які пры�
вёз з Вільні сваю карціну «Кас�
тусь Каліноўскі перад паўстан�
цамі»… Гэта была знакавая сус�
трэча!

Бацькі любілі мастацтва, та�
му аддалі Наталлю ў мастацкі
гурток пры Палацы піянераў,
якім кіраваў Браніслаў Андрэ�
евіч Шышко. Ён даваў дзецям
шырокае выхаванне: запрашаў
на заняткі мастакоў, хадзіў з
дзецьмі на пленэры. Шасцігадо�
вая Наталля на гарадскім кон�
курсе атрымала першую прэмію
за малюнак «Гадкае качаня». У
горадзе ўжо працавала мастац�
кая школа, але Наталля не хаце�

ла пакідаць сваіх сяброў па гур�
тку, таму яна наведвала і школу,
куды яе прынялі па малюнках
адразу ў другі клас, і гурток. Ся�
рэднюю школу скончыла з зала�
тым медалём, паступіла на фа�
культэт філалогіі і культуры
Гродзенскага ўніверсітэта, дзе
гісторыю беларускай культуры
чытала яе мама. Наталля вучы�
лася, і яе запрасілі з чацвёртага
курса выкладаць у мастацкай
школе гісторыю мастацтва. Пе�
рарабіла там праграму: на пер�
шым курсе выкладала беларус�
кае мастацтва, на другім — сус�
ветнае (рускае ўваходзіла ў яго
праграму). Дыпломную працу
ва ўніверсітэце абараняла па
творчасці Яна Хруцкага. Уні�
версітэт скончыла з чырвоным
дыпломам. Магла далей праца�
ваць у мастацкай школе, ды яе
пераманілі ў газету «G³os z-nad
Niemna». Польскую граматыку
Наталля вывучыла ва ўніверсі�
тэце. Дадаткова ўдзельнічала ў
семінарах фонда імя Сапегі як
перакладчыца з беларускай мо�
вы на польскую і наадварот…

Калі адпачыла ад вучобы і
вырашыла, што трэба вучыцца
далей, то выбрала мастацтва.
Прадстаўляла мастакоў на вы�
ставах у галерэі імя Тызенгаўза.
Па просьбе сяброў�мастакоў
выязджала з выставамі ў Віль�
ню…

ПРА ´ЗАБЫТЫ
ВЕРНІСАЖª,

І НЕ ТОЛЬКІ...
Наталля Маліноўская�Франке «Забыты вернісаж.

Творчасць мастакоў Гродзеншчыны 1860–1930�х гг.»,
«Канфіда», Мінск, 2012, серыя «Гарадзенская бібліятэка»

Н  а    к  н  і  ж  н  а  й    п  а  л  і  ц  ы
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Паступіла ў аспірантуру
Акадэміі мастацтваў у Мінску
на завочнае аддзяленне. У 2006
годзе атрымала стажыроўку па
праграме Caude Polonia ў Поль�
шчы. Куратарка з Музея сучас�
нага мастацтва ў Варшаве Ган�
на Ракоўская пазнаёміла На�
таллю з прафесарам Гэленай
Стэмпень, якая выдала трох�
томнік крыніц Мюнхенскай ма�
стацкай акадэміі «Польскія ма�
стакі ў мюнхенскім асяроддзі ў
гадах 1828–1914», што дало
значны штуршок у працы над
дысертацыяй.

Даследчыца ўсцешылася,
што ў канцы яе жыццёвай да�
рогі з’явілася дзяўчына, якая
займаецца вывучэннем маста�
коў Мюнхенскай школы, пада�
равала Наталлі трохтомнік, а
першага тома ў аўтаркі не было,
то яна аддала пераплеценую ка�
рэктуру кнігі з уласнымі праў�
камі, з аўтографам.

У Каралеўскай акадэміі ў
Мюнхене пасля паўстання не
выдавалі палітычных уцекачоў,
навучэнцы не лічыліся эмігран�
тамі, маглі вярнуцца пасля скан�
чэння на Радзіму, і многія паз�
ней працавалі выкладчыкамі
мастацкага факультэта ўнівер�
сітэта імя Стэфана Баторыя ў
Вільні. Гэта яны стваралі пад�
муркі нацыянальнага мастацт�
ва: Казімір Альхімовіч, Стані�
слаў Богуш�Сестранцэвіч, Аль�
фрэд і Эдвард Ромэры, Ігнацы
Карвін�Мілеўскі…

Ва ўсёй Еўропе жанчыны не
залічваліся ў класы, вучыліся ў
прыватных студыях. Марыя
Магдалена Бутаўт�Анджэйко�
віч з вёскі Баландычы, што каля
Гародні, была першай жанчы�
най з Беларусі, якая атрымала
прафесійную мастацкую адука�
цыю ў Мюнхенскай каралеў�
скай акадэміі мастацтваў у ся�
мідзясятыя гады ХІХ ст.

Так Наталля збірала звесткі
ў музеях, мастацкіх галерэях,

архівах і бібліятэках Варшавы,
Кракава, Вільні і Пецербурга, у
Нацыянальным музеі Рэспублі�
кі Беларусь.

На прэзентацыі кнігі ў гале�
рэі «Крыга» яна расказала, як
трапіла ў Правінцыйны архіў
Варшаўскай правінцыі назарэ�
танак. Галоўная архівістка ска�
зала ёй, што са спадчынай Ма�
рыі Гажыч, якая ў манастве на�
сіла імя Паўла, па статуце
кляштара — свецкая асоба і пра�
цаваць не мае права, але тут жа
пачала паказваць альбомы, кар�
ціны, фотаздымкі, перапіску,
водгукі пра выставы і крытыч�
ныя артыкулы пра творы мас�
тачкі. У інтэр’еры касцёла Звес�
тавання Найсвяцейшай Панны
Марыі ў Гародні знаходзяцца
абразы Марыі Гажыч «Святы
Юзаф�цясляр», «Святы Кле�
менс», «Святы Пётр», «Маестат
Марыі». Вернікі ведаюць гэтыя
абразы, ведаюць, дзе пахавана
Марыя Гажыч на старых ка�
таліцкіх могілках, ды амаль не
ведалі пра мастачку, пакуль не
прачыталі ў часопісе «Наша
вера», а пасля ў кнізе…

Улетку з мамай Таццянай,
дачкой Паўлінай і Яўгенам Шу�
нэйкам Наталля ездзіла па мяс�
цінах мастакоў Гродзеншчыны.

Аб’ехалі родныя мясціны
Станіслава Жукоўскага — Енд�
рыхоўцы, Свіслацкую пушчу,
берагі рэчкі Рось, Падароск, ма�
ёнтак Марыі Бутаўт�Анджэй�
ковіч Гарнастаевічы, маёнтак
Казіміра Альхімовіча Дзембра�
ва, родныя мясціны Марыі Га�
жыч — Сягенёўшчыну ў Ваўка�
выскім раёне… А ў Тапаляны не
трапілі, бо яны знаходзяцца на
Падляшшы. Без аглядання мяс�
цінаў нельга ўглыбіцца ў душу
мастацтва.

Наталля пісала дысертацыю
пра мастакоў Гродзеншчыны,
але ведала, што ёсць зацікаўле�
ныя людзі, якія пражылі жыццё
і мала ведаюць пра мастацтва
свайго рэгіёна на сумежжы еў�

рапейскіх і ўсходніх традыцый.
На культуру, і ў ёй на мастацтва,
тут уплывалі падзеі гісторыі,
найважнейшымі вехамі ў якой
былі войны. Наталля зрабіла
экскурс у мінулае мастацтва,
пачынаючы ад паўстання 1863
года, якое мела ўплыў на ўсе ас�
пекты жыцця.

«…Як еўрапейскія творцы,
стомленыя рэалізмам, які пера�
радзіўся ў натуралізм, шукалі і
знаходзілі новыя сімвалы… ім�
прэсіянізм выклікаў недавер
мастакоў з акадэмічнай адука�
цыяй — яны бачылі недапраца�
ванасць малюнка, штучнасць,
занядбанасць кампазіцыі... ін�
туіцыя штурхала да ўнутранай
рэчаіснасці праз сімвалы...

…Сімвалізм, звязаны з сецэ�
сіяй, ахапіў усе магчымыя сфе�
ры жыцця ад дэкаратыўна�пры�
кладнога да прамысловага ды�
зайну, графічнага афармлення
кніг, да архітэктуры, жывапісу,
нават сакральнага… лінія доўгая,
гнуткая, капрызная, хвалістая,
рытмічна неспакойная, як кон�
турная, і плоская пляма з эк�
затычнымі матывамі флоры і
фаўны…»

Аўтарка зрабіла сціслы агляд
літаратуры беларускіх даслед�
чыкаў па тэме, вывучала расей�
скую, нямецкую, літоўскую і
польскую літаратуры. Абагуль�
няла тое, што было напісана пры
жыцці Станіслава Жукоўскага ў
Расіі і ў Польшчы. Вывучала ў
Мюнхене творчае жыццё маста�
коўскага асяродку Каралеўскай
акадэміі мастацтваў, мастацкія
групоўкі ў Віленскім універсітэ�
це імя Стэфана Баторыя, ролю
Фердынанда Рушчыца на мас�
тацкім факультэце ўніверсітэта
ў стварэнні новага пакалення
мастакоў у авалоданні класіч�
най формай, рэалістычнай тра�
дыцыяй і чысцінёй малюнка.
Вывучала тэчкі і каталогі вы�
ставаў з удзелам мастакоў Гро�
дзеншчыны ў музеях і архівах,
заходзіла на інтэрсайты еўра�
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пейскіх аўкцыёнаў, дзе шырока
прадстаўлена мастацтва С. Жу�
коўскага, М. Гажыч, К. Стаброў�
скага, С. Богуша�Сестранцэвіча,
Л. Дабжынскага, К. Чурылы і
іншых, шматлікія публікацыі ў
часопісе «Мастацтва» і газетах,
аўтарскія альбомы. З кнігі да�
ведваемся пра мецэнатаў і фі�
лантропаў, такіх, як граф Ігнацы
Корвін�Мілеўскі з Геранёнаў, які
з прыватнай калекцыяй твораў
мастацтва ладзіў выставы ў
Вене.

Станіслаў Жукоўскі ў 1892
годзе паехаў з родавых Ендры�
хоўцаў у Маскоўскую вучэльню
жывапісу, удзельнічаў там у вы�
ставах «перасоўнікаў» і быў
«прыпісаны» да расейскіх маста�
коў. Калі ж пасяліўся ў 1923 год�
зе ў Варшаве, выстаўляў свае
творы ў «Захэнце», у Салоне Ф.
Рыхлінга, быў сябрам мастацка�
га аб’яднання «Pro Arte», ства�
раў настальгічныя краявіды род�
ных мясцінаў — тады лічыўся
польскім мастаком. Інакш — быў
сусветным мастаком.

Запознены рамантызм як
стыль і як настрой і як галоўная
нацыянальная ідэя ці спрадвеч�
ная мара пра незалежную Краі�
ну — увесь час наперадзе. Іх тут
як бы і не было. Яны тут узгада�
валіся, сюды вярталіся на пле�
нэры і адпачынак, тут іх любілі і
чакалі, іх натхнялі людзі і пры�
рода сваіх засценкаў, так праяў�
ляліся іх адметнасць, дух, душа…

Што адчувае паляк, аглядаю�
чы «Зямлю» Фердынанда Ру�
шчыца ў Нацыянальным музеі
ў Варшаве? Што я адчувала,
аглядаючы гэтае дзейства, я не
магу перадаць словамі, але ёсць
слязіна, якая прыходзіць на да�
памогу ў такім выпадку…

Наталля злучыла мастакоў з
Гродзеншчыны ў адну кнігу, не
забірала іх у палякаў, літоўцаў і
расейцаў — яны па праве нале�
жаць той культуры, у якой пра�
цавалі, але іх творчасць зрабіла
ўплыў на традыцыі Гродзен�

шчыны і ўсёй Краіны, таму іх
можна называць і беларускімі
мастакамі Гродзеншчыны. У гэ�
тым спісе аказаліся вядомыя
імёны і імёны, зусім невядомыя.
Наталля знайшла новыя творы,
шляхі і месцы пошукаў згубле�
ных твораў. Збірала і афармля�
ла дысертацыю 2 гады, а як аба�
ранілася, то і падумала, што гэта
можна выдаць як кнігу. Гэтую
думку падмацавала мама, якая
ўвесь час была побач, хоць жы�
вуць яны цяпер па розныя бакі
ад мяжы з Польшчай — Тацця�
на застаецца ў Гародні, а Натал�
ля спынілася ў Франкфурце�на�
Одэры, выйшла замуж…

Мастацтвазнаўца Марына
Загідуліна на прэзентацыі кнігі
сказала, што гэта кніга патрэб�
ная для зацікаўленых чытачоў,
знойдзены новыя імёны і но�
выя творы. Добра напісаны раз�
дзел пра мюнхенскае асяроддзе.
Навуковым кіраўніком дысер�
тацыі быў доктар мастацтва�
знаўства Валерый Іванавіч Жук
— ён накіроўваў даследчыцу і
мог абараніць яе тэкст перад
строгімі апанентамі.

Прыдзірлівы чытач заўва�
жыць некаторыя паўтарэнні ў
раздзелах. Прадумаць будову
кнігі не проста. Калі біяграфіі
мастакоў напісаць у паасобных
раздзелах, тады цяжэй праса�
чыць, як хвалі розных стыляў
каціліся з Еўропы і з Расіі, су�
тыкаліся, нагрувашчваліся адна
на другую, стваралі новыя стылі.
Аўтарка па перыядах знаёміць
са стылямі і тэндэнцыямі — ад
настраёвай стылізацыі пейза�
жаў Фердынанда Рушчыца
праз класіцызм Людаміра Слян�
дзінскага, рэалізм Кубіцкага, ра�
мантызм Яманта, постмадэр�
нізм Штурмана да каларызму
Несялоўскага… Пра кожнага з
гэтых творцаў можна напісаць
кнігу.

У асобным раздзеле чытаем
пра дзейнасць збіральніка му�
зейных калекцый, гісторыка і

краязнаўца, заснавальніка пер�
шага ў Гародні дзяржаўнага му�
зея Юзафа Ядкоўскага, які не
проста арганізоўваў выставы,
але і ствараў умовы, каб талена�
вітыя мастакі маглі маляваць
краявіды горада і яго ваколіцаў.
Так, запрошаны сюды Зых Буй�
ноўскі намаляваў цыкл «Старое
Гродна», скульптар Рамуальд
Зэрых у 1929 годзе стварыў
помнік Элізе Ажэшцы.

У канцы кнігі ёсць «Кароткі
біяграфічны слоўнік мастакоў
Гродзеншчыны (1860—1930)» у
алфавітным парадку, які вельмі
дапамагае чытачу…

Вокладку кнігі ўпрыгожвае
абраз «Святы Губерт» Луцыі
Балзукевіч, напісаны ў 1934
годзе ў Вільні (ён знаходзіцца ў
касцёле Унебаўзяцця Найсвя�
цейшай Панны Марыі ў Новым
Двары). Наталля знайшла яго
нечакана, у касцёльных вопісах
ён не лічыўся творам мастацт�
ва, і невядома, якім шляхам тра�
піў у вясковы касцёл… Святы
Губерт апякуецца паляўнічымі
і нашым горадам. У мінулым
дзень святога Губерта адзначалі
як свята Гародні — нацыяналь�
ная інтэлігенцыя спрабуе ад�
навіць гэтую традыцыю. На кар�
ціне паляўнічы Губерт з саба�
камі кленчыць перад аленем,
між рагамі якога ззяе залаты
крыж. Алень з крыжам стаў гер�
бам Гародні. Пра сустрэчу з гэ�
тым цудоўным аленем мараць
беларускія дзеці...

Цешыць той факт, што мо�
ладзь выязджае ў свет шукаць
сваёй долі, але не парывае сувязі
з роднай культурай і памнажае
яе здабыткі. Адзін зацікаўлены
гродзенскі чытач, па прафесіі
мастак, настойліва шукаў кнігу
Наталлі Маліноўскай «Забыты
вернісаж» — яна ў кнігарнях не
прадаецца, — а як знайшоў, пра�
чытаў і аўтарытэтна заявіў, што
гэта добрая кніга.

Данута Бічэль,
Гродна
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На 1Aй ст. вокладкі — Касцёл у Будславе. Мастак Алесь Шатэрнік.

SOMMARIO
Questo numero inizia con un appello dell’Arcivescovo Tadewusz Kandrusevicz al clero e ai credenti

in occasione delle dimissioni di Papa Benedetto XVI dalla carica di “Successore di Pietro” (p. 2-5).

«Il Big Bang ebbe una sua esplosione» e ̀il titolo dell’intervista del Direttore della rivista «W drodze»
padre R. Bialiazki al famoso padre domenicano P. Krup, nella quale si riflette sul senso delle prime parole
del Credo — «Credo in Dio…» (p. 6-9).

Al 400° anniversario dell’apparizione dell’icona della Madonna di Budslau e ̀dedicato il materiale “La
leggenda di Budslau nei ‘Disegni lituani’ di Ignat Hodzka” di G. Šaučenka, il saggio del restauratore di
A. Špunt “Le piene di luce” e il saggio dello scultore A. Šaternik “Un plein air invernale a Budslau” (il dipinto
con l’immagine della chiesa e ̀collocato sulla copertina della rivista) (p. 10-19).

Nell’intervista “Comprendere la gioia e la libertà” la scrittrice I. Žarnasek parla con il padre domenicano
T. Mik delle possibilita ̀reali di incontrare un Dio vivo nel mondo di oggi (p. 20-23).

L’articolo di I. Žarnasek “Dalle sofferenze, dalle torture, dal sacrificio...” e ̀dedicato al 70° anniversario
della tragedia di Rosiza (p. 24-29).

Il critico d’arte V. Bujval nella rubrica Piccola galleria racconta di uno dei quadri piu ̀importanti del
grande pittore spagnolo Jusepe di Ribera “Sant’Agnese in prigione” (p. 30-31).

Un brano dell’opera dello scrittore e teologo inglese C. S. Lewis «Quattro Amori» viene proposto ai
lettori nella traduzione di J. Šedzko (p. 32-35).

Continua la pubblicazione della traduzione della parte VII “La sostanza di Dio e la sua conoscibilita”̀
eseguita da Ales Žlutka (p. 36-38).

Il parroco K. Bardonau sottopone all’attenzione dei lettori il suo articolo “La religiosità dei protagonisti
del poema di Yakub Kolas “La nuova terra” nel quale riflette sulla coesistenza armoniosa di tradizione latina
e bizantina nella vita quotidiana dei contadini (p. 39-41).

Nell’articolo “Che l’icona faccia i miracoli” il Dottore di ricerca in letteratura A. Maldzis descrive i
propri sforzi mirati a far tornare in patria l’icona della Madonna di Juraviči (p. 42-44).

L’articolo dell’architetto J. Jaromenka è dedicato ai santuari cattolici della provincia di Astravez
(p. 45-50).

Nell’articolo “I tutori spirituali di Pauliuk Bagrym” il critico della letteratura J. Januškevič riflette sul
ruolo dei parroci di Krašyn V. Magnušeuski e K. Žurauski nella formazione della personalita ̀del prodigioso
poeta e fabbro (p. 51-53).

 Sotto la rubrica Poesia si pubblicano i versi dei poeti bielorussi M. Duksa e A. Danilchyk e le traduzioni
dei versi del poeta russo D. Mizgulin (Khanty-Mansijsk), eseguite da P. Makarevič (p. 54-57, 62-63).

Al 120° anniversario della nascita di Kanstanzuja Bujlo e ̀dedicato l’articolo “Amo” della famosa poetessa
bielorussa D. Bicel (p. 58-61).

Nell’articolo “L’icona della Madre di Dio di Polazk del XVI” il restauratore e collezionista I. Surmačeuski
descrive il difficile lavoro dei restauratori grazie al quale ritornano alla luce i volti santi (p. 64-68).

Nell’articolo “Su un vernissage dimenticato e non solo...” D. Bicel parla del nuovo libro di N. Malinouskaja-
Franke dedicato alle opere dei pittori attualmente quasi sconosciuti della Regione di Grodno operanti
nel periodo 1860–1930 (p. 69-71).
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CONTENTS
This issue begins with the appeal of Archbishop Tadeusz Kondrusiewicz to the clergy and the faithful

concerning the Pope Benedict XVI’s resignation from the position of the Successor of St. Peter (p. 2-5).

«The Big Explosion Had Its Explosion» is the title of the interview of the chief editor «W drodze»
Fr. R. Bielacki with the famous Dominican Fr. P. Krupa, where they talk about the meaning of the first words
from Credo - «I believe in God...» (p. 6-9).

Article «A Legend of Budslau in «Lithuanian Pictures» by Ignat Hodzka» written by G. Shauchenka,
essay «Overflow of the Light» by the restorer A. Shpunt and essay «Winter En plein air in Budslau» by
sculptor A. Shaternik (picture of the church is on the cover) are dedicated to the 400th anniversary of
the appearance of the icon of the Mother of God in Budslau (p. 10-19).

In the interview «To Learn the Joy and Freedom» writer I. Zharnasiek speaks with Dominican Father
T. Mika about the real possibility of believers to meet the living God in the nowadays world (p. 20-23).

Article «From the Pain, Sufferings, Sacrifice...» by I. Zharnasiek is dedicated to the 70th anniversary
of the tragedy in Rositsa (p. 24-29).

Art critic V. Buival in column «Galereyka» talks about one of the best pictures of the great Spanish
painter Jusepe de Ribera «Saint Agnes in Prison» (p. 30-31).

«The Four Loves» is the title of the work by English writer and theologian C.S. Lewis, we propose
an excerpt from this work translated by Y. Shedzko (p. 32-35).

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski «Saint Thomas, re-
read», made by Ales Zhlutka, Section VI C «The Essence of God and its recognition» (p. 36-38).

Father K. Bardonau offers to the readers his article «Religiousness of the Heroes in Poem «New Land»
by Yakub Kolas, where he talks about the harmonious coexistence of Latin and Byzantine traditions in the
country life (p. 39-41).

Doctor of Philological Sciences A. Maldzis in his article «Let the Icon Does Miracles» tells the readers
about his efforts to return the icon of the Mother of God of Yuravichy to the homeland (p. 42-44).

Article by architect A. Yaromenka is dedicated to the Catholic churches in the Astraviets region (p.
45-50).

Literary critic Y. Yanushkevich in his article «Spiritual Patrons of Paulyuk Bagrym» refers to the role
of priests from Krashyna fr. V. Magnusheuski and fr. K. Zhurauski in the formation of the personality of the
talented poet and blacksmith (p. 51-53).

In column «Poetry» we print poems by Belarusian poets M. Duksa and A. Danilchik, as well as trans-
lations of poems by Russian poet D. Mizgulin, made by P. Makarevich (p. 54-57, 62-63).

Article «I Love» by famous Belarusian poet D. Bichel is dedicated to the 120th anniversary of the birth
of Kanstantsyja Builo (p. 58-61).

Restorer and collector I. Surmacheuski in the article «The Icon of the Virgin Mary of Polatsk of the
16th century» tells the readers about the hard work of restorers, who rescue holy faces from oblivion
(p. 64-65).

D. Bichel in her article «About «The Forgotten Vernisage» and not only...» writes about new book by
N. Malinouskaya-Franke, dedicated to the arts of the almost unknown artists of the Grodno region in
1860-1930 (p. 69-71).

PODSUMOWANIE
Ten numer czasopisma rozpoczyna się od listu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza do osób

duchownych i świeckich w związku z odejściem papieża Benedykta XVI ze stanowika Następcy świętego
Piotra (s. 2-5).

«Wielki wybuch miał swój wybuch» — oto tytuł wywiadu redaktora naczelnego czasopisma «W
drodze» o. R. Bieleckiego ze znanym dominikaninem o. P. Krupą, w którym rozmyślają o sensie pierwszych
słów Credo — «Wierzę w Boga Ojca…» (s. 6-9).

400-leciu objawienia obrazu Matki Bożej w Budslawiu są poświęcone artykuły «Legenda o Budslawiu
w “Obrazach litewskich” Ignacego Chodźko» H. Szewczenko, esej resteuratora A. Szpunta «Wylanie
swiatłości» oraz esej rzeźbiarza A. Szaternika «Plener zimowy w Budsławiu» (obraz kościoła został
umieszczony na okładce czasopisma) (s. 10-19).

W wywiadzie «Poznać radość i wolność» pisarka I. Żarnasiek rozmawia z ojcem dominikaninem T. Miką
o realnych możliwośćiach wierzących spotkania żywego Boga w dzisiejszym świecie (s. 20-23).

70-ej rocznicy tragedii w Rosicy jest poswięcony artykuł I. Żarnasiek «Z cierpień, męki, ofiary…»
(s. 24-29).

Znawca sztuki W. Bujwał w rubryce «Galeria» opowiada o jednym z najlepszych obrazów wielkiego
hiszpańskiego malarza Jusepe de Ribera «Św. Agnieszka w więzieniu» (s. 30-31).

«Cztery miłości» — tak brzmi nazwa dzieła angielskiego pisarza i teologa C. S. Lewisa, fragment którego,
przetłumaczony przez J. Szedźko poroponujemy czytelnikom (s. 32-35).

Proponujemy ciąg dalszy tłumaczenia A. Żłutko pracy Stefana Świeżawskiego «Świety Tomasz na nowo
odczytany» — rozdział VI˛ «Istota Boga i jej poznawalność» (s. 36-38).

Ksiądz C. Bardonow proponuje uwadze czytelników artykuł «Religijność bohaterów poematu Jakuba
Kołasa “Nowa ziemia”», w którym rozmyśla o harmonijnym współistnieniu łacińskiej i bizantyjskiej tradycji
w chłopskim życiu (s. 39-41).

Doktor filologii A. Maldis w artykule «Niech obraz znowu czyni cuda» opowiada o swoich staraniach
w celu przywrócenia na ojczyznę obrazu Matki Bożej  Jurowickiej (s. 42-44).

Artykył architekta A. Jaromienko został poświęcony katolickim świątyniom rejonu Ostrowieckiego
(s. 45-50).

Badacz literatury J. Januszkiewicz w artykule «Opiekunowie duchowni Pawluka Bahryma» odwołuje
się do roli kroszyńskich księży W. Magnuszewskiego i K. Żurawskiego w dojrzewaniu osobowośći
utalentowanego poety ł kowala (s. 51-53).

W rubryce «Poezja» drukujemy wiersze białoruskich poetów M. Duksy i O. Danilczyk, a także wiersze
rosyjskiego poety Dz. Mizgulina (Chanty-Mansyjsk), przetłumaczone przez P. Makarewicza (s. 54-57, 62-63).

120-leciu z dnia urodzin Konstancji Bujło poświęcony został artykuł «Kocham» znanej białoruskiej
poetki D. Biczel (s. 58-61).

Restaurator i kolekcjoner I. Surmaczewski w artykule «Obraz Połockiej Bogurodzicy XVI w.» opowiada
o trudnej pracy restauratorów, którzy chcą przywrócić święte oblicza z nicości (s. 64-68).

D. Biczel w artykule «O “Zapomnianym wernisażu”, i nie tylko…» pisze o nowej książce N. Malinow-
skiej-Franke, poświęconej twórczości prawie nieznanych malarzy Grodzieńszczyzny w latach 1860–
1930 (s. 69-71).

RESÜMEE
Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit der Botschaft von Erzbischof Tadeusz Kondrusiewicz an

die Geistlichen und die Gläubigen im Zusammenhang mit dem Rücktritt des Papstes Benedikt XVI. vom
Posten des Nachfolgers des heiligen Petrus (S. 2-5).

„Die große Explosion hatte ihre Folgen“ heißt das Interview des Chefredakteurs der Zeitschrift „W
drodze“ Pater R. Bielecki mit dem bekannten Dominikaner Pater P. Krup, in dem sie über den Sinn der
ersten Worte Credo ? „Ich glaube an Gott…“ sprechen (S. 6-9).

Dem 400. Jahrestag der Erscheinung der Ikone der Gottesmutter in Budslaw sind gewidmet: die
Materialien „Legende über Budslaw in ‘Litvinsker Bildern’ von Ignat Hodzka“ von G. Schautschenka, der
Essay des Restaurators A. Spunt „Strömen des Lichtes“ und der Essay des Bildhauers A. Schaternik
„Winterpleinairmalerei in Budslaw“ (das Bild der katholischen Kirche befindet sich auf dem Umschlag
der Zeitschrift) (S. 10-19).

Im Interview „Freude und Freiheit erfahren“ spricht die Schriftstellerin I. Sharnasek mit dem
Dominikaner Pater T. Mik über reale Möglichkeiten für die Gläubigen, in der heutigen Welt dem lebendigen
Gott zu begegnen (S. 20-23).

Dem 70. Jahrestag der Tragödie im belarussischen Dorf Rossiza ist der Artikel „Aus Leiden, Qualen,
Opfern…“ von I. Sharnasek gewidmet (S. 24-29).

Der Kunstwissenschaftler W. Bujwal erzählt in der Rubrik „Kleine Galerie“ über eines der besten
Bilder des großen spanischen Malers Jusepe de Ribera „Die Hl. Agnes im Gefängnis“ (S. 30-31).

„Vier Arten der Liebe“ heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis; ein
Auszug daraus ist den Lesern in der Übersetzung von J. Schedsjko geboten (S. 32-35).

Fortgesetzt wird die Publikation des von A. Shlutka übersetzten Werkes „Heiliger Thomas, neu gelesen“
von Stefan Świeżawski Abschnitt VII. „Das Wesen des Gottes und seine Erkennbarkeit“ (S. 36-38).

Priester K. Bardonau bietet den Lesern den Artikel „Die Frömmigkeit der Protagonisten des Poems
‘Neue Erde’ von Jakub Kolas“, in dem er über die harmonische  Koexistenz der lateinischen und
byzantinischen Traditionen im bäuerlichen Alltagsleben sinniert (S. 39-41).

 Der Doktor der philologischen Wissenschaften A. Maldsis erzählt im Artikel „Möge die Ikone wieder
Wunder machen“ über die eigenen Bemühungen, die Ikone der Gottesmutter von Jurawitschi in die
Heimat zurückzugewinnen (S. 42-44).

Den katholischen Heiligtümern des Rayons Astrawez ist der Artikel des Architekten A. Jaromenka
gewidmet (S. 45-50).

Die Literaturwissenschaftlerin J. Januschkewitsch behandelt im Artikel „Geistige Patrone von Pauljuk
Bagrym“ die Rolle der Priester W. Magnuscheuski und K. Shurauski in der Persönlichkeitsentwicklung des
talentierten Poeten und Schmiedes (S. 51-53).

In der Rubrik „Poesie“ sind die Gedichte der belarussischen Poeten M. Duksa und A. Daniltschyk
veröffentlicht sowie die von P. Makarewitsch übersetzten Gedichte des russischen Poeten D. Misgulin
(Chanty-Mansijsk) (S. 54-57, 62-63).

Dem 120. Geburtstag von Kanstantin Bujlo ist der Artikel „Ich liebe“ der bekannten belarussischen
Poetin D. Bitschel gewidmet (S. 58-61).

Der Restaurator und Sammler I. Surmatscheuski erzählt im Artikel „Die Ikone der Gottesmutter von
Polazk aus dem XVI. Jh.“ über die schwere Arbeit der Restauratoren, die die heiligen Gestalten aus dem
Nichtsein zurückgewinnen (S. 64-68).

D. Bitschel schreibt im Artikel „Über die ‘Vergessene Vernissage’ und mehr…“ über das neue Buch
von N. Malinouskaja-Franke, das dem Schaffen der fast unbekannten Maler des Gebiets Grodno 1860 –
1930 gewidmet ist (S. 69-71).



Хусэпэ дэ Рыбэра. Святая Агнешка ў вязніцы. 
1641 г. Палатно, алей. 203х152 см. 

Дрэздэн, Карцінная галерэя. 



Касцёл Найсвяцейшай Тройцы ў в. Гервяты Астравецкага р-на.
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