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Біб лі я тэ кі пры хра мах час та 

на зы ва юць яшчэ і ду хоў ны мі 

ап тэ ка мі. Шу ка е це сро дак 

ад ня на віс ці, здра ды, ну ды, 

адзі но ты, за леж нас ці 

ад шкод ных звы чак? Ня ма 

праб лем. У цар коў най 

біб лі я тэ цы зной дуць 

су праць яд дзе ад лю бой 

ду шэў най по шас ці. Што 

гэ та за вы дан ні і хто па 

іх звяр та ец ца, рас каз вае 

біб лі я тэ кар Га лі на 

ЛЮ ШЫ НА.

Лю дзі пры хо дзяць у цар коў ную 

біб лі я тэ ку па-роз на му. Хтось ці па 

аб' яве, якая ві сіць у пры тво ры хра-

ма, але час цей спра цоў вае са ра-

фан нае ра дыё. Сён ня тут больш за 

200 чы та чоў. Гэ та ма ла ці шмат? 

Гле дзя чы па чым мер ка ваць. Не-

каль кі га доў та му ту тэй шую біб-

лі я тэ ку мож на бы ло лі чыць та кой 

чыс та ўмоў на. Так, не каль кі кніж-

ных па ліц у ма лень кім пад валь ным 

па мяш кан ні хра ма. Сён ня біб лі я-

 тэч ны фонд складае больш за 

2,5 ты ся чы кніг. А са ма біб лі я тэ ка 

пе ра еха ла ў пра стор нае свет лае 

па мяш кан не ў бу дын ку па су сед-

стве з кас цё лам. Га лі на Лю шы на 

па аду ка цыі фі ло лаг. Вы кла да ла 

ў шко ле рус кую мо ву і лі та ра ту ру. 

На пен сіі ава ло да ла но вай для ся-

бе спе цы яль нас цю — біб лі я тэ ка ра. 

І вось ужо не каль кі га доў пра фе-

сій на вя дзе ўлік чы та чоў, за паў няе 

фар му ля ры, вы дае кні гі. Уз гад вае, 

што яе ідэю з біб лі я тэ кай пад тры-

маў бы лы на ста я цель хра ма ай-

цец Іа ан. На жаль, свя шчэн нік ужо 

пай шоў з жыц ця, але ўсё па ча ло ся 

з яго бла сла вен ня. Ён доб ра ра-

зу меў, што лю дзям гэ та са праў ды 

па трэб на.

— Я са ма вы рас ла ў сям'і, дзе 

ў Бо га ве ры лі, але ў храм ха-

дзі ла толь кі ма ці і тое па вя лі кіх 

свя тах, — ка жа Га лі на Ма ка раў-

на. — Але, як рас каз ва лі баць кі, 

адзін мой дзя ду ля быў дзя кам, а 

дру гі спя ваў на клі ра се. Апош ня га, 

да рэ чы, у 30-я га ды рэ прэ са ва лі і 

рас стра ля лі як «во ра га на ро да». 

А яшчэ ў нас до ма за хоў ваў ся ба-

бу лін аб раз з Ба га ро дзі цай, не ве-

даю, праў да, як на зы ваў ся. Ма ці 

яго по тым бра ту ад да ла. Са ма я 

ў храм прый шла не дзе на па чат ку 

90-х. Па мя таю, зай шла і ад ра зу ж 

скан фу зі ла ся. Не ве да ла, што

ра біць, ку ды стаць, як ся бе па во-

дзіць. Зда ва ла ся, што ўсе на мя не 

гля дзяць з не па ра зу мен нем. Вель-

мі кам плек са ва ла, ха це ла ся, каб 

нех та мне пад ка заў, што ра біць. 

Вось і да чы та чоў па ды хо джу з 

гэ тай па зі цыі — па ра іць, рас тлу-

ма чыць.

Чы та чы ўсе роз ныя і па са цы-

яль ным ста но ві шчы, і па ўзрос це. 

Не вы клю чэн не і дзе ці. Най больш 

за па тра ба ва ная ў іх про за вя до-

ма га бе ла рус ка га пра ва слаў на га 

пісь мен ні ка Ба ры са Га на га. Ёсць 

кні гі пра Ісу са Хрыс та, Ба га ро дзі-

цу, анё лаў, што раз лі ча ны на дзі-

ця чае ўспры ман не. У ша фе ста іць 

не каль кі дзі ця чых Біб лій, ёсць на-

ват на бе ла рус кай мо ве.

У да па мо гу да рос лым неа фі-

там, якія толь кі што да лу чы лі ся 

да ве ры, не вя лі кія бра шур кі, дзе 

ўсё рас пі са на — на вош та пры-

ча шчац ца, па сціц ца, зма гац ца з 

по шас ця мі. Ка мусь ці ці ка ва да-

ве дац ца пра га ю чыя ўлас ці вас ці 

свя той ва ды і чым яна ад роз ні ва-

ец ца ад звы чай най. А ка мусь ці не 

ха пае ін фар ма цыі аб шлю бе, ва-

дох ры шчы, па мі нан ні бліз кіх. Па 

на зі ран нях біб лі я тэ ка ра, гэ тыя кні гі 

бя руць вель мі час та. А яшчэ ма-

літ вас ло вы, Псал тыр, Еван гел лі, 

За кон Бо жы.

Не за трым лі ва юц ца на па лі цах 

про па ве дзі да во лі па пу ляр на га 

сён ня свя шчэн ні ка Анд рэя Тка чо-

ва, па не каль кі ра зоў пе ра чыт ва-

юц ца цёп лыя апа вя дан ні ар хі манд -

ры та Ці ха на Шаў ку но ва «Не свя тыя 

свя тыя» аб на сель ні ках Пско ва-Пя-

чэр скай Лаў ры, муд рыя па ву чан ні 

вя до ма га стар ца ХХ ста год дзя 

ар хі манд ры та Іа а на Красць ян кі на. 

Яго «Во пыт па бу до вы спо ве дзі» 

лі чыц ца ў пра ва слаў ным ася род дзі 

на столь ным да па мож ні кам, у тым 

лі ку і для па чат коў цаў.

Ня даў на пры хо дзі ла ў біб лі я тэ-

ку ма ла дая дзяў чы на, пра сі ла даць 

ёй па чы таць што-не будзь сур' ёз-

нае. Звы чай на з та кі мі прось ба-

мі звяр та юц ца ста рэй шыя лю дзі 

і час цей за ўсё ў пост, ка лі трэ ба 

асаб лі ва па пра ца ваць над са бой,

ду хоў на ачыс ціц ца. Хо ць усе лю дзі 

роз ныя. Шмат чы та чоў ся рэд ня га 

ўзрос ту, ёсць на ват «за ла то га». 

Ад ной жан чы не ўжо дзя вя ты дзя-

ся так пай шоў, да рэ чы, ад на з ак-

тыў ных чы та чак. З апош ня га ўзя ла 

па чы таць тва рэн ні Іг на ція Бран ча-

ні на ва.

Па ву чаль на га і асвет ніц ка га ў 

біб лі я тэ цы ўво гу ле шмат. Тыя ж 

кні гі свя ці це ля Фе а фа на За твор-

ні ка (гэ та ён са браў, пе ра клаў 

на рус кую мо ву і аб' яд наў мно гія 

пом ні кі свя та ай чын най лі та ра ту ры 

пад наз вай «Даб ра та люб ства»), 

вя до мых ба га сло ваў чац вёр та га 

ста год дзя Іа а на Зла та вус та, Ва-

сі ля Вя лі ка га, Ры го ра Ба га сло ва, 

пуб лі цыс та-пра па вед ні ка Іа а на 

Кранш тац ка га, Па ісія Свя та гор-

ца. Да па слуг спрак ты ка ва ных 

чы та чоў поў ны збор тво раў ця пе-

раш ня га Па тры яр ха Мас коў ска га і 

ўсяе Ру сі Кі ры ла, ра бо ты ву чо на га 

Мі ка лая Пес та ва, вя до ма га рус-

ка га рэ лі гій на га фі ло са фа Аляк-

сея Ха мя ко ва, лек цыі пра фе са ра 

Мас коў скай ду хоў най ака дэ міі 

Аляк сея Осі па ва.

Кні гі вя до ма га бе ла рус ка га пра-

ва слаў на га пуб лі цыс та, пісь мен ні-

ка і тэ ле вя ду ча га Са вы Ма жу кі ў 

рэ кла ме не ма юць па трэ бы. Яны 

па пу ляр ныя на ват у да лё кіх ад рэ-

лі гіі чы та чоў. Там і лёг касць вы кла-

ду, і глы бі ня дум кі, і ма раль.

— У нас шмат кніг гэ та га аў та-

ра, ня даў на ку пі ла для біб лі я тэ кі 

яшчэ ад ну — «Ка хан не і пус та-

та», — ка жа Га лі на Ма ка раў на. — 

Тут ён, як заў сё ды, вель мі ці ка ва 

раз ва жае на ма раль на-ба га слоў-

скія тэ мы.

Лю дзям заў сё ды не ха пае гіс то-

рый з жыц ця, яск ра вых пры кла даў. 

На та кія тэ мы час та пі шуць і са мі 

клі ры кі, і свец кія пісь мен ні кі. Па мя-

таю свае ўра жан ні ад фэн тэ зі Юліі 

Ваз ня сен скай «Мае па смя рот ныя 

пры го ды», якую га доў 20 та му пра-

чы та ла на ад ным ды хан ні. На ват 

здзі ві ла ся, што на рэ лі гій ныя тэ мы 

мож на пі саць так прос та і ці ка ва. 

По тым ад кры ла для ся бе На тал лю 

Су хі ні ну, якая прый шла да ве ры 

пас ля свай го па лом ніц тва ў Іе ру-

са лім. Ка рэс пан дэнт ка вя до май 

са вец кай га зе ты збі ра ла ся на пі-

саць сен са цыю пра Бо га, а атры-

ма ла ся, што на пі са ла... пра ся бе. 

Яе дзіў нае па да рож жа пад наз вай 

«Да ро га, якая ста ла лё сам» ёсць 

і ў ту тэй шай біб лі я тэ цы. Ба чу на 

па лі цы яшчэ ад ну кні гу, якая па кі-

ну ла след у ду шы, — Ген рык Сян-

ке віч «Quo vadіs». Тут і гіс то рыя, і 

лю боў, і ве ра, як ка жуць, у ад ным 

фла ко не. Са мае тое, каб па гру зіц-

ца ў ве ру.

Га лі на Лю шы на да стае з па лі чкі 

кні гу ў яр ка-чыр во най вок лад цы — 

«Вя лік дзень Чыр во ны», тра гіч ная 

апо весць Ні ны Паў ла вай аб на ва-

му ча ні ках Оп цін скіх. У свой час 

яна зра бі ла на маю су раз моў ні цу

глыбокае ўра жан не.

— Я зра зу ме ла, на коль кі чыс-

тай і моц най мо жа быць ве ра, — 

рас каз вае яна. — У 1993 го дзе, 

ка лі я яшчэ прос та з ці каў нас ці 

ха дзі ла ў храм, мае ад на год кі ўжо 

ад да лі жыц цё за Хрыс та. Кні га на-

столь кі кра ну ла мя не, што я ад-

пра ві ла ся ў ма нас тыр у Оп ці най 

пус ты ні. Мес ца не звы чай нае па 

сва ёй энер ге ты цы.

Да рэ чы, з гэ тай кні гай у біб лі я-

тэ цы ад бы ла ся за гад ка вая гіс то-

рыя. Ад ной чы яна знік ла. По шу кі ні 

да ча го не пры вя лі. Усе фар му ля ры 

бы лі не каль кі ра зоў пе ра гле джа-

ны, зна ё мыя апы та ныя, але кні-

га як у ва ду кан ула. А чы та чы, як 

спе цы яль на, пра сі лі даць па чы таць 

ме на ві та яе. У вы ні ку ўсклад чы ну 

ку пі лі но вую кніж ку. Праз не ка то-

ры час і згу ба знай шла ся. Чы тач 

пры нёс яе і па пра сіў пра ба чэн ня за 

за трым ку, ска заў, што не мог вяр-

нуць ра ней. Але не здар ма ка жуць, 

што не бы ло б шчас ця, ды ня шчас-

це да па маг ло. Ця пер у біб лі я тэ цы 

тры кні гі за мест ад ной. Яшчэ адзін 

эк зэмп ляр пры нес ла ў па да ру нак 

пры ха джан ка. «На пэў на, Бог вы-

ра шыў мя не так су це шыць», — 

усмі ха ец ца су раз моў ні ца.

Ёсць кні гі, якія ста но вяц ца сты-

му лам для жыц ця, да па ма га юць 

зма гац ца са страш ны мі хва ро ба-

мі. Ра ман Вік та ра Лі ха чо ва «Хто 

па чуе ка нап лян ку» з гэ тай се рыі. 

Га лі на Лю шы на ка жа, што шмат 

ка му яна да па маг ла вы ра та вац-

ца ад ад чаю. У га лоў на га ге роя 

не вы леч ная хва ро ба, і ёсць толь-

кі адзін сро дак, які мо жа вы ра-

та ваць, — Бог. І муж чы на пры-

хо дзіць да яго, каб пе ра маг чы 

страш ны ды яг наз.

Кніж ны фонд пе ры я дыч на да-

па ма га юць па паў няць чы та чы. 

Вунь пад ста лом не каль кі су мак з 

кні га мі, якія яшчэ трэ ба па ста віць 

на ўлік. З лі ку па да рун каў ма ляў-

ні чая се рыя кніг аб рус кіх і за меж-

ных мас та ках. Іх пры нес ла ад на 

з пры ха джа нак, пры зна ла ся, што 

куп ля ла для ўну каў, а ім гэ та не 

спат рэ бі ла ся.

— Кні гі са праў ды доб рыя, — 

ка жа біб лі я тэ кар. — Там і Анд рэй 

Руб лёў ёсць, і Фе а фан Грэк. Мы ж 

так са ма не ўсё за пар пры ма ем.

Толь кі тое, што мо жа быць ці ка ва 

лю дзям, а га лоў нае — ка рыс на.

Ня даў на Га лі на Ма ка раў на 

па поў ні ла біб лі я тэ ку но вы мі вы-

дан ня мі, якія ку пі ла ў Маск ве. 

У Бе ла ка мен най вы бар кніг пра-

ва слаў на га змес ту ку ды шы рэй-

шы. З най больш сур' ёз ных тво раў, 

аў та ры якіх ма юць ба га ты ду хоў-

ны во пыт, біб лі я тэ кар вы бра ла 

«Дыя лог вер ні ка з ня ве ру ю чым» 

міт ра па лі та Ан то нія Су рож ска га, 

«Эк за мен без пра ва на пе ра зда-

чу» про та і е рэя Але га Сця ня е ва. Не 

менш за хап ляль ны ра ман Ве ра ні-

кі Чор ных «Пя ты мост». У асно ве 

гіс то рыя пра ча ла ве ка, які пас ля 

ава рыі стра ціў па мяць. Ён па чы нае 

жыць з чыс та га ліс та, пры хо дзіць 

да Бо га і рап там... ус па мі нае сваё 

мі ну лае. А бы ло яно не та кім ужо 

і бяз грэш ным. Муж чы на ў за мя-

шан ні: што ра біць? Вяр нуц ца да 

ся бе ра ней ша га ён ужо не жа дае. 

За ста ец ца з Бо гам. Пра са праўд-

нае ка хан не і на якія ах вя ры дзе ля 

вы ра та ван ня ча ла ве ка здоль ныя 

моц ныя ду хам ды ло гія Эду ар да 

Ка ча на «Дзі кая мас лі на».

— У нас ёсць абра ныя тво ры 

гэ та га аў та ра, і кні га амаль увесь 

час на ру ках — адзін здаў, дру гі 

тут жа ўзяў па чы таць, — ка жа Га-

лі на Ма ка раў на. — Гіс то рыі са мыя 

што ні на ёсць жыц цё выя. Ад на, 

на прык лад, пра нар ка ганд ля ра, 

які ад ной чы ледзь не за гі нуў пры 

ка раб лек ру шэн ні. Ра ту ю чы ся, ён

тра піў на вост раў Но вая Гві нея. 

І стаў там, кім бы вы ду ма лі? Пра-

па вед ні кам! Кні га, да рэ чы, на пі-

са на па ўспа мі нах пра ва слаў на га 

мі сі я не ра.

На пры кан цы Га лі на Лю шы на 

рас кры вае сак рэт па пу ляр нас ці 

біб лі я тэ кі. Вер ні кі — лю дзі, якія 

чы та юць, і час цей ад да юць пе ра-

ва гу па пя ро вым кні гам. А кніж ны 

фонд фар мі ру ец ца зы хо дзя чы з 

чы тац кіх пе ра ваг. І яны вель мі 

роз ныя. Не каль кі га доў та му біб-

лі я тэ кар пры вез ла з Адэ сы кні гу з 

па слан ня мі і ліс та мі пра па доб на га 

Фе а до ра Сту ды та. Чы та чы ці ка ві-

лі ся, а пра па на ваць не бы ло ча го. 

Кні га да стат ко ва рэд кая. За раз у

блак но це ў Га лі ны Лю шы най 

«ві сіць» но вы за каз. Ня даў на ад на 

жан чы на спы та ла про па ве дзі ар-

хі манд ры та Хрыс та ду ла Афон ска-

га «Люс тэр ка жыц ця». На жаль, у 

біб лі я тэ цы па куль та кой кні гі ня ма. 

Але біб лі я тэ кар ужо ў ак тыў ным 

по шу ку.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,

фо та аўтара.

Ле кі для ду шыЛе кі для ду шы

АД ІА А НА ЗА ЛА ТА ВУС ТА 
ДА СА ВЫ МА ЖУ КІ

Што шу ка юць ма гі ляў ча не ў цар коў най біб лі я тэ цы Спа са-Пра аб ра жэн ска га хра ма?


